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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  23 d ecembrie 2010,  convocat ă  
                                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: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul    
STĂNESCU,  vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA  şi Ioan 
CIUGULEA ,  23 de consilieri jude ţeni din cei 27 de consilieri jude ţeni  în funcţie, 
precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE.   
   Sunt absenti domnii consilieri judeteni :Ciocan Dan,Dinoiu Ion,Popa Ioan,Zlavog 
Gheorghe .                                                                                                                            
   Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt , conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. 
  
         Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea: 
             
 
                     

                                          
 

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

             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Marius Oprescu      - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                             publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                             respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                              cetăţeni 

              

               2.Proiect  de  hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean.        
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             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                     Prezintă: domnul  Petre  Idoraş         – Preşedintele Comisiei de Validare.        
 
               3.Proiect  de  hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean.        

              
      Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
      Prezintă: domnul  Petre  Idoraş  – Preşedintele Comisiei de Validare. 
 

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

       Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
       Prezintă: domnul  Petre  Idoraş         – Preşedintele Comisiei de Validare. 

 
            5.Completarea  componenţei unor comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate  ale  Consiliului Judeţean Olt.  
 
 

               6.  Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea ,, Calendarului   
manifestărilor   culturale,, in anul 2011 

 
        Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                    Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură,    
                                                                                         învăţământ, activitate   ştiin ţifică, sănătate,    
                                                                                         familie, protecţie copii şi culte. 

 
      7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la inlocuirea unor membri al comisiei 
pentru protecţia copilului. 

          

                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                      Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                         publică, juridică, apărarea ordinii  
                                                                                        publice, respectarea  drepturilor omului   
                                                                                        şi relaţii cu cetăţenii. 

       
   8. Proiect de hot ărâre   cu privire la rectificarea bugetului propriu  al  
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.  

 
 

             Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul Petre Idoraş   –     membru al Comisiei pentru studii economico- 
                                                                      sociale,buget-finanţe,Integrare europeană,  
                                                                      administrarea domeniului public şi privat al  
                                                                       judeţului 
 

 
            9. Proiect de hot ărâre  cu privire  la  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli la Spitalul de urgenţă Slatina pentru perioada     01.08.2010 -31.12.2010 
 

               Iniţiator:   domnul Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
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               Prezintă: domnul Petre  Idoraş       – membru al Comisiei pentru studii economico- 
                                                                            sociale, Buget- finanţe, Integrare europeană,  
                                                                            administrarea domeniului public  şi privat al  
                                                                               judeţului. 

 
 

              10.Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la  stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  pentru persoane cu handicap pentru luna  noiembrie 2010. 
 

Ini ţiator:   domnul Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre   Idoraş      – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                             buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                             domeniului public şi privat al judeţului. 

  
                      11.Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la aprobarea Acordului de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Conservarea biodiversităţii in judeţul  
Olt  ,,             
 

              Ini ţiator: domnul Pau 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.  Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
         
 
        Se  supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
         Se propune de catre domnul Presedinte suplimentarea ordinii de zi  cu 
următoarele  proiecte  de hotărâre . 
 

   1.Proiect de hot ărâre  cu privire la  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010  
 
              

                 Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                             Prezintă:  domnul Idoras    Petre           –  membru al Comisiei pentru studii         
                                                                                                       economico sociale, buget-finante, Integrare    
                                                                                                       europeana, administrarea  
                                                                                                       domeniului public si privat al judetului. 
 

               2.Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea si completarea  
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,, OLT- ECO ’’ 
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                        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu       – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu          - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie      
                                                                                                  publică, juridică, apărarea ordinii          
                                                                                             ,    publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                 relaţii cu cetăţeni 

 

  

 
        Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerile efectuate de 
domnul Presedinte. Se aprobă în 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 25  noiembrie  2010. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la ordinea de zi.   
 
1.Proiect  de  hot ărâre  cu privire la incetare  mandat de consilier 

judeţean.     
          Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică,  juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii 
cu    cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
 Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. 
 
        Art.1 Se Aprobă cu două voturi împotrivă – domnii Gheorghe Cristian Ionel şi 
Nicolae Vasile. 
           Domnulpreşedinte: Dacă doriţi, doamna Dragomir, să luaţi cuvântul. 
          - DoamnaDragomir:  Rog pe domnul secretar să reitereze public, vis a vis de 
legalitatea în ceea ce priveşte validarea  unor consilieri judeţeni aflaţi pe lista PDL 
Olt înaintea ultimului validat, domnul Bădescu Ion. Legea 67/2004 nu permite acest 
lucru. 
 Le spun domnilor colegi consilieri judeţeni, când vor vota acest lucru în 
acest sens, responsabilitatea  se diluează pe umerii dânşilor. Nu s-a mai făcut acest 
lucru vreodată cu întoarcerea la lisate. Conform legii, validarea supleanţilor, când se 
vacantează un post, se face în ordinea înscrierii în liste.  S-a încheiat lista, ultimul 
validat este domnul Băcanu.  
         - Dl.secretar: In conformitate cu prevederile art.96 alin. (9) din legea 
67/2004,validarea mandatului de cosilier judeţean al supleanţilor pe locurile rămase  
vacante se face in ordinea in care sunt inscrişi pe liste ,dar propunerile pentru 
nominalizarea supleanţilor pentru validare aparţine  exclusiv partidului. Este posibil 
sa se fi trecut peste unii supleanţi  ca urmare a unor sancţiuni, iar ulterior acestea 
sa se si reabilitat , redobîndind  drepturile statutare. In cazul de faţa daca se vor  
exercita căile de atac in justiţie , instanţa va hotări conform legii.  
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       Art.2. Se aprobă cudouă voturi împotrivă – domnii Gheorghe Ionel Cristian şi 
Nicolae Vasile. 
      Art.3. Se aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii Gheorghe Ionel Cristian şi 
Nicolae Vasile.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii 
Gheorghe Ionel Cristian şi Nicolae Vasile. 
 
        2. Proiect de hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 
               
     Domnul Petre Idoraş, preşedintele Comisiei de validare prezintă proiectul de 
hotărire pe fiecare articol in parte. 
     Art. 1  . Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Băcanu Marius 
Cozmin,supleant pe lista de candidaţi a PDL Olt 
      Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. 
       
      Art.1. Se  aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii  Gheorghe Ionel Cristian, 
Nicolae Vasile. 
      Art.2. Se aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii Gheorghe Ionel Cristian şi 
Nicolae Vasile. 
    Art.3. Se aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii Ionel Cristian şi Nicolae Vasile.  
 
Prin vot deschis, proiectul de hotărire ,  se aprobă cu 2 voturi împotrivă – domnii 
Gheorghe Ionel Cristian şi Nicolae Vasile. 
 
        3. Proiect de hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 

 
     Domnul Petre Idoraş, preşedintele Comisiei de validare prezintă proiectul de 
hotărire pe fiecare articol in parte. 
    Art.1. Se validează mandatul de consilier  judeţean al domnului Popa Claudiu 
Constantin, suplleant pe lista de candidaţi a PDL Olt 
 
    Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        4. Proiect de hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 

 
     Domnul Petre Idoraş, preşedintele Comisiei de validare prezintă proiectul de 
hotărire pe fiecare articol in parte. 
     Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Mandreş Dica 
Milena, supleant pe lista de candidaţi a PDL Olt 
    
    prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
            - Domnii consilieri  Băcanu Marius Cozmin, Popa Claudiu şi Mandreş Dica 
Milena depun jurământul de consilier judeţean. 
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asistenţa se ridică în picioare. 
 
        5. Completarea componen ţei unor comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate ale Consiliului judeţean Olt.  
 
   - Domnul Marin Ionică liderul grupului de consilieri ai PDL _ Propun pentru 
comisia pentru studii economico- sociale, buget- finanţe, Integrare europeană,  
administrarea domeniulupublic  şi privat al  judeţului pe domnul Băcanu Marius, la 
comisia pentru organizarea şi  dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor    
publice, ecologie şi protecţia  mediului, conservarea monumentelor istorice   şi de 
arhitectură pe domnul Popa Claudiu, la Comisia pentru cultură,  învăţământ, 
activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte pe doamna Mandras 
Dica. 
- Propunerile făcute de domnul Marin lonică.- Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        6. Propiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea ,,Calendarului manifestărilor 
culturale în anul 2011. 
         Domnul Nicolae Drăghici peşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, 
activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de 
hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
      Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        7. Proiect de hot ărâre  cu privire la înlocuirea unor membru al comisiei pentru 
protecţia copilului.  
          Domnul Marius Oprescu  preşedintele comisiei pentru administraţie  publică, 
juridică,apărarea ordinii   publice, respectarea  drepturilor omului  si relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
      Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
         
        8. Proiect de hot ărâre  cu privire la  rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
judeţean Olt pe anul  2010.  
        Domnul.Petre Idoraş, –  membru al comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        9. Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul de urgenţă  Slatina pentru perioada 01.08.2010-31,12,2010. 
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        Domnul.Petre Idoraş, –  membru al comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
      Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        10. Proiect de hot ărâre  cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap pentru  luna noiembrie 2010. 
 
         Domnul.Petre Idoraş, –  membru al comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        11. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ,,Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt 
          
        Donmnul 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 hotărire pe fiecare articol in parte.  
       
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre    de pe  
,, Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,, 
 
        12. Proiect de hopt ărâre  cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul de pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada 01.08-31.12.2010. 
 
         Domnul.Petre Idoraş, –  membru al comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
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        13.Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea şi completarea Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,OLT ECO. 
 
          Domnul Marius Oprescu  preşedintele comisiei pentru administraţie  publică, 
juridică,apărarea ordinii   publice, respectarea  drepturilor omului  si relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
 
      Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
         
       14.Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
       Nu sunt. 

 
Domnul preşedinte: Vă urez sărbători fericite, sănătate şi  ,,La mulţi ani,,. 

 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale au participat directorii şi şefii de 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
directorii  instituţiilor şi serviciilor  publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, 
alte persoane din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.  
 
          Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 
 
 

                  P R E Ş E D I N T E  
                                  Paul  STĂNESCU 
 
 
 
 
 

                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                      Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Inspector de specialitate 
                                                         Floarea  Popa            
PF/2ex.  
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