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PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 29 octombrie 2009, convocată în temeiul art. 94 (1)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,
31 de consilieri judeţeni din cei 32 consilieri judeţeni în funcţie şi Secretarul
judeţului, domnul Marin Dobre.
Lipşeşte domnul consilier judeţean Ciocan Dan.
Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, anunţă că
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.
Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a
unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Iancu Jianu,
judeţul Olt.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinsk i- Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a
unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Nicolae Titulescu,
judeţul Olt.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel BelinskiPreşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură
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3. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea unui spaţiu din domeniul
public al Judeţului Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la dare în administrare Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor imobile din domeniul
public al Judeţului Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu privire la aprobare trecere din domeniul public
al comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt, a unui imobil.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire redevenţă pentru
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei socio-economică de examinare şi avizare a
implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 124/28.10.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
întreaga investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la
construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea colii speciale
ajutătoare Balş”şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea participării Judeţului Olt
cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă”.
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Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Complexului Servicii
pentru persoane vârstnice Slatina, aprobare organigramă, număr de personal şi
stat de funcţii,
aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Complexul Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de
funcţii al Centrului Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
şi cultural-Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici –Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte;

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
pentru anul 2010.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt, pentru anul 2010.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor Olt,
pentru anul 2010.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe trim.III
şi IV - anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
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16. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean pe anul 2009 .
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

17. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzută în bugetul
propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2009, pentru asigurarea unor cheltuieli de
funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

18. Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru elevii din
judeţul Olt participanţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale în anul 2009
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici –Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte;

19. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii judeţului Olt, pe trimestrul III 2009.
Prezintă: domnul Petre Idoraş-Preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt.

20. Propuneri, întrebări, interpelări.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul Preşedinte propune
scoaterea de pe aceasta a Proiectului de hotărâre cu privire la alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt,
prevăzută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2009, pentru
asigurarea unor cheltuieli de funcţionare a autorităţilor administraţiei publice
locale. Se aprobă în unanimitate.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Viorel ia cuvântul şi propune şi
dânsul scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre cu privire la
stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale, deoarece medicii doresc să cumpere aceste spaţii şi există o
hotărâre a Consiliului Judeţean referitoare la vânzarea acestora.
Domnul Secretar al judeţului, domnul Marin Dobre ia cuvântul şi arată că
proiectul de hotărâre are ca temei Hotărârea Guvernului nr. 884/2004.
Domnul Preşedinte propune amânarea acestui proiect de hotărâre până la
şedinţa următoare, timp în care, propune o întâlnire cu medicii pentru a vedea şi
punctul de vedere al acestora. Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot, ordinea de zi cu propunerile efectuate de domnul
Preşedinte.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se propune
zi cu următoarele:

de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de

1. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Preşedintelel Comisiei de validare.

2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Preşedintele Comisiei de validare.

3. Completare
activitate.

componenţă comisii de specialitate pe domenii de

În legătură cu primele două proiecte de hotărâri de pe suplimentarea
ordinii de zi, domnul Secretar face următoarele precizări:
Cei doi supleanţi ai P.D.- L., Monica-Elena FLOAREA şi Gigi-Ernes
VBÎLCELEANU urmează să ocupe locurile rămase vacante în urma încetării
mandatului de consilier judeţean înainte de termen al domnilor Eleodor-Alin
MIHAI şi Gabriel-Marian DIACONU. Aceştia au atacat în instanţă hotărârile
referitoare la încetarea mandatului lor de consilieri judeţeni şi procesul are termen
11 noiembrie 2009, iar instanţa are apoi termen să se pronunţe 30 de zile.
Hotărârea va fi definitivă şi irevocabilă. Dacă în această şedinţă se adoptă
hotărârile de validare a mandatelor pentru noii consilieri şi instanţa va anula
hotărârile de încetare a mandatelor pentru cei doi foşti consilieri judeţeni
nominalizaţi mai sus, va trebui ca apoi Consiliul Judeţean să revoce hotărârile de
validare adoptate în această şedinţă.
Solicită punctul de vedere al consilierilor judeţeni aflaţi în sală, dacă să fie
adoptate în această şedinţă hotărârile de validare a mandatelor celor doi supleanţi
sau să se aştepte până când instanţa se pronunţă cu privire la solicitarea celor doi
consilieri judeţeni cărora le-a încetat mandatul.
Domnul consilier judeţean Ionică Marin ia cuvântul şi arată că grupul de
consilieri judeţeni ai P.D.-L. au discutată deja acest subiect şi consideră că nu este
nici o problemă dacă în această şedinţă cei doi supleanţi sunt validaţi şi dacă prin
absurd foştii consilieri judeţeni cărora le-a încetat mandatul câştigă procesul, vor fi
invalidaţi cei noi. Deci, grupul de consilieri judeţeni ai P.D.-L. propun validarea
mandatelor celor doi supleanţi.
Domnul Vicepreşedinte Ioan Ciugulea ia cuvântul şi aminteşte, încă
odată, domnilor consilieri judeţeni că cei doi consilieri judeţeni cărora le-a încetat
mandatul au dat în judecată însuşi Consiliul Judeţean Olt.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul
Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Marin
Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 24 septembrie 2009.
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Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
Se începe cu discutarea primelor două proiecte de hotărâri de pe
propunerile de suplimentare a ordinii de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre
judeţean.

cu privire la validare mandat

de consilier

Domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei de validare prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art. 1 se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei MonicaElena FLOAREA.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supun la vot art. 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre
judeţean.

cu privire la validare mandat de consilier

Domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei de validare prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art. 1 se validează mandatul de consilier judeţean al domnului GigiErnes VÎLCELEANU.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supun la vot art. 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Consilierii al căror mandat a fost validat depun jurământul.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi propriuzisă.
1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a
unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Iancu Jianu,
judeţul Olt.
Domnul Belinski Pavel – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a
unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Nicolae Titulescu,
judeţul Olt.
Domnul Belinski Pavel – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea unui spaţiu din domeniul
public al Judeţului Olt.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre cu privire la dare în administrare Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor imobile din domeniul
public al Judeţului Olt.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu privire la aprobare trecere din domeniul public
al comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt, a unui imobil.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I şi II. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire redevenţă pentru
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.
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Acest proiect de hotărâre a fost amânat conform propunerii domnului
Preşedinte de la începutul şedinţei şi votată în unanimitate de consilierii judeţeni.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei socio-economică de examinare şi avizare a
implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 124/28.10.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
întreaga investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la
construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea colii speciale
ajutătoare Balş”şi a cheltuielilor legate de proiect.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I şi II. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea participării Judeţului Olt
cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă”.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I şi II. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Complexului Servicii
pentru persoane vârstnice Slatina, aprobare organigramă, număr de personal şi
aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
stat de funcţii,
Complexul Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
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Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de
funcţii al Centrului Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
şi cultural-Olt.
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte face o paranteză şi anunţă Consiliul Judeţean că
directorul unei instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean este grav bolnav,
iar medicamentele costă 10 milioane lei pe zi. Este vorba de domnul Ghencea
Zefir-Berzovis – directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care şi-a adus aportul la dezvoltarea culturii
judeţului. Propune ca fiecare consilier judeţean să-l ajute cu cât poate, ajutor care
va fi depus la casieria consiliului.Mai menţionează că se va încerca şi deschiderea
unui cont în care să fie depuse aceste ajutoare.
Se continuă cu celelalte proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi.
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
pentru anul 2010.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt, pentru anul 2010.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor Olt,
pentru anul 2010.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe trim.III
şi IV - anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
16. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean pe anul 2009 .
Domnmul Preşedinte dă citire unei note cu propuneri de modificare a
Proiectului de Hotărâre.
Conform actului adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă,
„Serviciul specializat pentru copilul abuzat, exploatat şi copiii străzii” din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, se modifică
următoarele anexe:
- anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre prin suplimentarea capitolului 68.08
„Asigurări şi Asistenţă Socială”, subcapitolul 68.08.06 „Asistenţă socială
pentru familie şi copii”, titlul II „Bunuri şi servicii”, cu suma de 147 mii lei,
respectiv diminuarea cu aceeaşi sumă la titlul XII „Active nefinanciare”;
- anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre prin suplimentare cu suma de 113 mii
lei.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7. Se aprobă
cu unanimitate de voturi cu propunerile din nota prezentată şi aprobată prin vot în
unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi cu
propunerile efectuate.
17. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzută în bugetul
propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2009, pentru asigurarea unor cheltuieli de
funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale.
Acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi conform
propunerii făcută de domnul Preşedinte la începutul şedinţei şi aprobată cu
unanimitate de voturi de domnii consilieri judeţeni.
18. Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru elevii din
judeţul Olt participanţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale în anul 2009
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
19. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii judeţului Olt, pe trimestrul III 2009.
Domnul Preşedinte anunţă pe domnii consilieri judeţeni că au în mape
această informare şi îi întreabă dacă se doreşte citirea ei. Nu se doreşte.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se revine la suplimentarea ordinii de zi şi se discută punctul 3 de pe
aceasta.
Ia cuvântul domnul consilier judeţean Ionică Marin şi propune pe domnul
Gigi Ernes VÎLCELEANU în Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură în locul domnului GabrielMarian DIACONU, iar pe doamna Monica-Elena FLOAREA în Comisia pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii în locul domnului Eleodor-Alin MIHAI.
Se supune la vot propunerea de mai sus. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
20. Propuneri, întrebări, interpelări.

12

Domnul Vicepreşedinte Ioan Ciugulea propune, vis à vis de domnul ZefirBerzovis Ghencea, grav bolnav, ca toţi domnii consilieri judeţeni să-şi depună
indemnizaţia pe cel puţin o lună în scopul ajutorării acestuia.
Domnul Preşedinte anunţă pe domnii consilieri judeţeni că dacă doresc, pot
să depună şi sume mai mari, acestea fiind binevenite şi la mulţumeşte tuturor.
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt şi alte probleme de discutat.
Nu mai sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.
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