PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 12 august 2010, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi: cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt, domnii Ioan
NEDELEA şi Ioan CIUGULEA, 23 din cei 30 consilierilor judeţeni în funcţie
precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE.
Din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt a participat la şedinţa
ordinară a Consiliului Judeţean, domnul Leonid MOISIU – Prefectul Judeţului
Olt.
Lipsesc: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul STĂNESCU Paul, şi
domnii consilieri judeţeni: CIOCAN Dan, CIUCU Gheorghe, DINOIU Ion,
DUMITRESCU Florian, NEACŞA. Gheorghe, NICULAE Florea, OPRESCU
Marius.
Domnul Ioan CIUGULEA, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt,
conduce lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având
cvorumul necesar.
Mai anunţă de asemenea că domnul Paul Stănescu – Preşedintele
Consiliului Judeţean se află în concediul de odihnă pe anul 2009 în perioada 07
– 15 august 2010 şi prezintă Dispoziţia nr. 385/05 august 2010 prin care este
desemnat Vicepreşedintele care va îndeplini atribuţiile Preşedintelui pe durata
concediului de odihnă pe anul 2009 în perioada mai sus amintită.
Se supune la vot aprobarea efectuării concediului de odihnă de către
domnul Preşedinte Paul Stănescu, aşa cum reiese din Dispoziţia prezentată.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială activităţi sportive şi de agrement.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca
Judeţeană Olt.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean
Olt.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Centrul
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, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Ansamlul
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.
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7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Serviciul
Judeţean de Pază Olt.
Iniţiatori: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Ţoncu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
iIndustrie, servicii publice şi comerţ.

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Camera Agricolă Judeţeană
Olt.
Iniţiatori: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Ţoncu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
iIndustrie, servicii publice şi comerţ.

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea alin.(1) al art. 2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 87/2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Evaluare
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27/2008.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială activităţi sportive şi de agrement.

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice la obiectivul de investiţii „Împrejmuire, sistematizare verticală şi
reamenajare corp clădire C4 la fostul Centru de plasament „Zorile”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice la obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş şi balcoane la sediul
Consiliului Judeţean Olt”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
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13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 123/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru întreaga investiţie şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii la construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii
Profesionale Speciale Balş” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

14. Proiect de hotărâre cu privire la numire în funcţia publică de conducere
de director executiv al Camerei Agricole Judeţene 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

15. Proiect de hotărâre cu privire la constituire structură cu atribuţii specifice
în domeniul managementului asistenţei medicale.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

16. Proiect de hotărâre cu privire la numire reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Olt în calitate de membrii şi membrii supleanţi în Consiliile de
administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat
transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul Judeţean Olt.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

17. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se

propune

de

către

domnul Vicepreşedinte
suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct::

Ioan

Ciugulea

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru luna iulie 2010.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, buge finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul
Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
4

Domnul Vicepreşedinte Ioan Ciugulea dă cuvântul domnului Secretar al
Judeţului, pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 29 iulie 2010.
Se supune la vot acest proces-verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.
Domnul consilier judeţean COCOCI Toma – Membru în 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, 2, 3, 4, 5 şi 6. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre cu privire la 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 GHEORGHE Ionel - Cristian – Preşedintele Comisiei pentru
muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 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.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca
Judeţeană Olt.
Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – 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, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. 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 aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean
Olt.
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Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – 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, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. 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 aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt.
Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – 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, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. 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 aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Ansamlul
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”.
Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – 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, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Olt.
Domnul consilier judeţean COCOCI Toma – Membru în 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, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7. 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 aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Serviciul
Judeţean de Pază Olt.
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Domnul ŢONCU Dumitru – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4 şi 5. 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 aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii
şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Camera Agricolă Judeţeană
Olt.
Domnul ŢOPNCU Dumitru – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 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.
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea alin.(1) al art. 2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 87/2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Evaluare
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27/2008.
Domnul GHEORGHE Ionel - Cristian – Preşedintele Comisiei pentru
muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 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 hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice la obiectivul de investiţii „Împrejmuire, sistematizare verticală şi
reamenajare corp clădire C4 la fostul Centru de plasament „Zorile”.
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 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice la obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş şi balcoane la sediul
Consiliului Judeţean 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 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 modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 123/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru întreaga investiţie şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii la construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii
Profesionale Speciale Balş” şi a cheltuielilor legate de proiect.
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 I şi II. 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 numire în funcţia publică de conducere
de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt.
Domnul consilier judeţean COCOCI Toma – Membru în 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, 2 şi 3. 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 constituire structură cu atribuţii specifice
în domeniul managementului asistenţei medicale.
Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – Preşedintele Comisiei
pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii
şi culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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Domnul Vicepreşedinte Ioan Ciugulea arată că acest proiect de hotărâre
este necesar având în vedere că în cazul atribuţiilor administraţiei publice locale
care realizează managementul asistenţei medicale la cel puţin 3 spitale, cum
este şi Consiliul Judeţean Olt, se constituie, în conformitate cu prevederile art. 18
alin. (1) lit. a) din OUG 162/2008 o structură cu atribuţii specifice în domeniul
managementului asistenţei medicale. Din rândul acestei structuri se numesc
reprezentanţii Consiliului Judeţean în Consiliul de Administraţie al celor 3 spitale,
prevăzuţi la art. 186 alin. (2) lit. b) din Legea 95/1996.
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.
16. Proiect de hotărâre cu privire la numire reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Olt în calitate de membrii şi membrii supleanţi în Consiliile de
administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat
transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul Judeţean Olt.
Domnul consilier judeţean DRĂGHICI Nicolae – 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, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe propuneri de
suplimentare a ordinii de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru luna iulie 2010.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul 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, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se revine la ordinea de zi propriu-zisă şi anume la punctul 17 al acesteia.
17. Propuneri, întrebări, interpelări.
Nu sunt.
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Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii de
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
directorii din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean, reprezentanţii mass-media şi alte persoane interesate.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

REFERENT SUPERIOR
Truşcă Elena

TE/TE/2 ex.
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