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       P R O C E S   -   V E R B A L  
 

                                               încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
     

            din  data de  30  iunie   2009, convoca tă  în temeiul art. 94 (1) 
            din Legea administra ţiei publice locale  nr.215/2001, republicat ă, 
                    cu  modific ările şi complet ările ulterioare 
 

 
 Sunt prezen ţi:  Pre şedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,  
26  de consilieri jude ţeni  din cei 30 în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul 
Marin Dobre. 
 Lipsesc domnii consilieri judeţeni:  Idoraş Petre, Mihai Eleodor Alin, 
Niculae Florea  şi  Nuţă Marilena.  
 De asemenea, lipsesc  şi  cei 2 supleanţi propuşi pentru validare din partea 
Partidului Democrat – Liberal: domnii Neacşa Gheorghe  şi Zlăvog Gheorghe.  
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, anunţă că 
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
         Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                     
  

1.  Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisie i ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

2.  Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisie i ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
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3. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

             Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisie i ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

             4. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marian  Hristea   - Secretarul  Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

    5. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul     St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marian  Hristea   - Secretarul  Comisiei  ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

         6. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul     St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marian  Hristea   - Secretarul  Comisiei  ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

             7. Proiect de hot ărâre   cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre    Idora ş      – Preşedintele  Comisiei  de  validare 
 

             8. Proiect de hot ărâre   cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre    Idora ş     – Preşedintele  Comisiei  de  validare. 
 

      9. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 
 

  10. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 
 

   11. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 
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    12. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare.  
 

        13. Completare   componenţă comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt. 
 

        14. Completare   componenţă  Comisie  de  Validare  a  Consiliului 
Judeţean Olt. 
  

          15. Proiect  de  hot ărâre   pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 30/19.03.2009privind 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”. 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

            sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului      
                

        16. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea acordului de 
parteneriat  pentru  proiectul  Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”  
 

Ini ţiator:  domnul  Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisiei  ptr. administra ţie public ă, 

              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

          17. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Brebeni, judeţul Olt. 
 

Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă;     
  

                        18. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Vâlcele, judeţul Olt. 
 

Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă; 
   

           19. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  înlocuirea unui membru al 
Comisiei pentru Protecţia Copilului. 
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Ini ţiator:  domnul   Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 

            Prezint ă: domnul  Marian  Hristea     - Secretarul  Comisie i ptr. administra ţie public ă, 
              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  

                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
  

                20. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire la: 
                -   înfiinţarea Caselor de tip familial „Sfânta Elena” Corabia; 
                - aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt.  
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisiei  ptr. administra ţie public ă, 

              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

        21. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului propriu pe 
anul 2009. 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău     – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
 

              22. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

            sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului    
 

           23. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare Act adiţional la 
Contractul de Asociere între Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv Aluminiu 
ALRO Slatina – Secţia fotbal. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marian Hristea     - Secretarul  Comisiei  ptr. administra ţie public ă, 

              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
                    

                      24. Propuneri, întreb ări, interpel ări.   

 

    Domnul Preşedinte  propune scoaterea de pe ordinea de zi a 
următoarelor proiecte de hotărâri referitoare la: 
 

  - încetare mandat de consilier judeţean al domnului Oprescu Marius; 
  - încetare mandat de consilier judeţean al domnului Dan Marius 
Silvian ( cei  doi  consilieri judeţeni au renunţat la demisia din această calitate); 
  - validare mandat de consilier judeţean al domnului Simionescu 
Aurelian Ovidiu; 
  - validare mandat de consilier judeţean al domnului Rudelf Onic ă. 
  Validarea mandatului celor doi supleanţi nu mai este posibilă datorită 
renunţării la demisie a celor  doi  consilieri judeţeni susmenţionaţi. 
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  Se supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi  a celor  patru 
proiecte de hotărâri. Se aprobă cu unanimitate.        

                Se supune la vot ordinea de zi ., cu propunerile efectuate.  Se aprobă 
cu unanimitate de voturi.                 

         Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului, 
domnul  Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data  de  28 mai 2009  şi  al şedinţei ordinare neţinute, din lipsă de 
cvorum, din data de  25  iunie  2009. 

 Se supun la vot, pe rând, cele două procese-verbale. 
          Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        

         Se trece la ordinea de zi. 
 

1. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  încetare mandat de consilier 
judeţean. 

         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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi încetarea 
mandatului de consilier judeţean, prin demisie, al domnului Bozgă Ion. 
         Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
      

2. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  încetare mandat de consilier 
judeţean.        

          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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi încetarea 
mandatului de consilier judeţean, prin demisie, al doamnei Stanciu Elena. 
  Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
          Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

3. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.  
          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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi 
încetarea mandatului de consilier judeţean, prin demisie, al domnului Niculescu 
Dumitru.  
  Se supune la vot art. 2. Se sprobă cu unanimitate de voturi.  
          Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.       
 

                4. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier  
judeţean. 

           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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi încetarea 
mandatului de consilier judeţean, prin demisie, al domnului �teomlega Dorel.  
   Se spune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
           Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

  Domnul Preşedinte propune amânarea pentru şedinţa viitoare a 
peoiectului de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Neacşu Gheorghe.    
 

               5. Proiect de hot ărâre   cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean. 
                   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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului  Ţoncu  Dumitru.  
         Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

                 6. Proiect de hot ărâre   cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean. 
                    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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Rusu Constantin.  
  Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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           Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

          7.  Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

                     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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului  Zlăvog  Gheorghe.   
   Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
   Domnul Secretar  al jude ţului , domnul Marin Dobre  ia cuvântul şi 
face câteva precizări legate de depunerea jurământului de către consilierii judeţeni 
validaţi. Jurământul va fi citit de dânsul, după care, în ordine alfabetică, fiecare 
individual, cei trei consilieri validaţi  vor pune mâna pe Biblie, vor rosti cuvântul 
„Jur”, vor semna două exemplare de jurământ, din care unul îl vor lua dânşii. 
  Se trece la depunerea efectivă a jurământului. Depun jurământul 
domnii consilieri Ţoncu Dumitru  şi Rusu Constantin . Asistenţa se ridică în 
picioare. 
  Domnul Zlăvog Gheorghe  deşi a fost validat, va depune jurământul la 
şedinţa viitoare, la această şedinţă fiind absent.   
 

                    8. Completare   componenţă comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt. 
 

  Domnul Preşedinte  ia cuvântul şi propune din partea Grupului P.S.D.  
ca cei doi  consilieri judeţeni validaţi să facă parte din comisiile de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt după cum urmează: 
  - domnul Ţoncu Dumitru  – din Comisia pentru agricultur ă, 
silvicultur ă, industrie, servicii publice şi   comer ţ . 
  - domnul Rusu Constantin  – din Comisia pentru munc ă,  protec ţie 
social ă, activit ăţi sportive şi de agrement. 
  Se supune la vot propunerea domnului Preşedinte. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
  Grupul P.D.-L.  va face propuneri pentru consilierii validaţi în locul 
domnilor Niculescu Dumitru  şi �teomlega Dorel  în şedinţa viitoare, deoarece, 
cei validaţi, adică domnii Neacşa Gheorghe  şi Zlăvog Gheorghe  sunt absenţi. 
  Domnul Preşedinte  ia cuvântul şi recomandă comisiilor care sunt 
complete să se întrunească şi să-şi aleagă organele de conducere, în cazul în 
care acestea nu mai sunt, din cauza demisiilor discutate. 
 

             9. Completare   componenţă  Comisie  de  Validare  a  Consiliului 
Judeţean Olt. 
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  Domnul Preşedinte  ia cuvântul şi arată că această comisie s-a 
descompletat prin încetarea mandatului doamnei Stanciu Elena.  Grupului P.S.D.  
îi revine dreptul de a numi un înlocuitor pentru doamna Stanciu Elena  în această 
comisie şi propune noul consilier validat, domnul Rusu Constantin   ca înlocuitor 
al doamnei Stanciu Elena  în Comisia de validare  a Consiliului Judeţean Olt. 
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  

              10. Proiect  de  hot ărâre   pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 30/19.03.2009privind 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   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
             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. 
                

            11. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea acordului de 
parteneriat  pentru  proiectul  Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”  
 

                     Domnul  Marian Hristea   - Secretarul  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, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
            Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

             12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Brebeni, judeţul Olt. 
 

            Domnul   Pavel Belinski  – 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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                           13. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Vâlcele, judeţul Olt. 
 

                    Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
 

            14. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  înlocuirea unui membru al 
Comisiei pentru Protecţia Copilului. 
 

                     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 şi 3. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
            Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

                  15. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire la: 
                -   înfiinţarea Caselor de tip familial „Sfânta Elena” Corabia; 
                - aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt.  
 

                    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. 
 

           16. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului propriu 
pe anul 2009. 

                     Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 şi 4.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
             Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

               17. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

                     Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
             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. 
 

          18. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare Act adiţional la 
Contractul de Asociere între Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv Aluminiu 
ALRO Slatina – Secţia fotbal. 
 

                     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. 
                    

                       19. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
 

   Nu sunt.                 
     

          Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.  

 
      P R E � E D I N T E  

                        Paul  STĂNESCU 
 

                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
             Marin DOBRE 
 
 
 
               Referent superior 
                               Truşcă Elena 
 
TE/2ex. 


