PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 24 iunie 2010, 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, cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA
şi Ioan CIUGULEA, 29 de consilieri judeţeni din cei 30 de consilieri judeţeni
în funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE. A lipsit domnul
consilier judeţean Gheorghe NEACA.
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt,
conduce lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având
cvorumul necesar.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de
întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminele pentru
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora precum şi modul de
acoperire a costului mediu lunar de întreţinere.
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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2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire cost mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale
publice pentru persoane cu handicap pentru luna mai 2010.
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

3. Proiect de hotărâre cu privire la alocare unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
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 structura serviciilor specifice prin care
se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul
tarifelor aferente şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.
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 actualizarea unor tarife de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean.
Iniţiatori: domnii Ioan Nedelea şi Ioan Ciugulea Paul – Vicepreşedinţii 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 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, bugetfinanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire funcţii publice, înfiinţare
Serviciu adopţii şi postadopţii, 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 Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

8. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea transferului
managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia
de Sănătate Publică Olt la Consiliul 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

9. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi cu
următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 4
(2/2010) la Contractului de Asociere Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv
«Aluminiu ALRO» Slatina – Secţia Fotbal.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul
Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului, pentru a
supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
din data de 27 mai 2010.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de
întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminele pentru
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora precum şi modul de
acoperire a costului mediu lunar de întreţinere.
Domnul consilier judeţean IDORA 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, 2, 3 şi 4, 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 stabilire cost mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale
publice pentru persoane cu handicap pentru luna mai 2010.
Domnul consilier judeţean IDORA 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.
3. Proiect de hotărâre cu privire la alocare unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.

3

Domnul consilier judeţean IDORA 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.
4. Proiect de hotărâre cu privire la structura serviciilor specifice prin care
se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul
tarifelor aferente şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.
Domnul consilier judeţean IDORA Petre – membrul Comisiei pentru studii
Integrare
europeană,
administrarea
economico-sociale,
buget-finanţe,
domeniului public şi privat al judeţului 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 actualizarea unor tarife de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean.
Domnul consilier judeţean IDORA Petre – membrul Comisiei pentru studii
Integrare
europeană,
administrarea
economico-sociale,
buget-finanţe,
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. 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 rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean IDORA 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.
7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire funcţii publice, înfiinţare
Serviciu adopţii şi postadopţii, aprobare organigramă, număr de personal, stat de
funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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, 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 aprobarea transferului
managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia
de Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt.
Domnul consilier judeţean OPRESCU Marius – 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.
Domnul Preşedinte cere permisiunea de a lua cuvântul subliniind că
votarea acestui proiect de hotărâre reprezintă un moment de maximă importanţă
pentru judeţul Olt, deoarece actul de sănătate trebuie tratat cu toată
responsabilitatea. Domnul Preşedinte asigură public neimplicarea politicului în
actul de sănătate, deoarece actului de sănătate i se acordă o atenţie deosebită,
fiind vorba de sănătatea locuitorilor judeţului Olt. Domnul Preşedinte le cere
tuturor consilierilor judeţeni să se implice, ştiindu-se situaţia spitalului judeţean,
deoarece acesta va fi preluat de către consiliul judeţean. Domnul preşedinte îşi
exprimă speranţa ca în 5-6 luni Spitalul de Urgenţă Slatina va deveni un model
pentru toată ţara.
Domnul consilier judeţean Viorel DUMITRESCU aminteşte că datorită
evenimentelor desfăşurate în ultimul timp la Spitalul Slatina s-a creat un fel de
panică în rândul populaţiei, şi datorită faptului că anumiţi politicieni încearcă să
ridice managementul la fileu pe asemenea probleme.
Domnul Preşedinte cere ca actul de sănătate să fie depolitizat.
Domnul vicepreşedinte Ioan NEDELEA subliniază că prin semnarea
acestui protocol, Consiliul Judeţean Olt va avea o mare răspundere şi datorită
datoriilor mari pe care le are Spitalul Slatina, aproximativ 400 de miliarde lei,
vechi. Prin lege, Guvernul nu stinge datoriile decât până la 31 martie, cele 3 luni
rămân neacoperite, nefiind specificat în lege cine acoperă aceste datorii. Domnul
Vicepreşedinte menţionează că bugetul Consiliului Judeţean nu-şi permite
achitarea datoriilor spitalului şi ar trebui specificat în contract o clauză cu privire
la aceste datorii, deoarece răspunderea Consiliului începe cu data de 30 iunie
2010.
Doamna consilier judeţean Roxana DRAGOMIR spune că din datoria de
400 de miliarde lei vechi, de care aminteşte domnul vicepreşedinte Ioan
NEDELEA, 248 de miliarde lei vechi au fost plătite de la bugetul de stat prin
rectificare bugetară, astfel că, datoriile spitalului sunt de 49 de miliarde lei vechi.
Suma de 38 de miliarde lei vechi este la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate,
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în contul unor servicii. Dacă aceste servicii sunt decontate, spitalul judeţean ar
avea un profit de 26 miliarde lei vechi.
Domnul Vicepreşedinte Ioan CIUGULEA intervine susţinând ideea de a nu
se mai face politică în spitalele din judeţul Olt. Datoria de câteva miliarde lei
vechi presupune şi plătirea unor penalităţi. Situaţia cea mai grea fiind la Spitalul
Slatina, spitalele din Scorniceşti şi Schitu Greci fiind la linia de plutire.
Domnul Preşedinte face un apel la societăţile comerciale din oraş să
contribuie la dezvoltarea Spitalului Slatina, astfel încât acesta să devină un
model pentru ţară.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3 şi 4. 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 aprobarea Actului Adiţional nr. 4
(2/2010) la Contractului de Asociere Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv
«Aluminiu ALRO» Slatina – Secţia Fotbal.
Domnul consilier judeţean GHEORGHE Ionel Cristian – Preşedintele
Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul vicepreşedinte Ioan CIUGULEA ia cuvântul şi mulţumeşte
consilierilor care au avut încredere în asocierea cu echipa de fotbal ALRO
Slatina, echipa promovând în Divizia B. Domnul CIUGULEA precizează că
Primăria Slatina şi societăţi private au înţeles să se implice în sprijinirea echipei
de fotbal. Este de părere că trebuie schimbat modul de finanţare al echipei, fiind
necesară participarea financiară şi a unor societăţi private, urmând probabil ca
ALRO Slatina să devină societate pe acţiuni.
Domnul Preşedinte felicită echipa pentru ceea ce a realizat, propune
promovarea în continuare a acestui proiect, dar cu cât mai puţini bani publici şi
să fie atrase şi persoane private pentru a sprijini echipa.
Domnul vicepreşedinte Ioan CIUGULEA spune că se va abţine de la vot
pentru că fiul domniei sale este jucător la echipă.
Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu o abţinere, anume
domnul Ioan CIUGULEA.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu o abţinere, anume
domnul Ioan CIUGULEA.
10. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Preşedinte spune că în sală se află domnul Traian ZORZOLIU,
directorul Muzeului Câmpia Boianului şi îl pofteşte să ia cuvântul.
Domnul ZORZOLIU spune că se simte onorat că susţine interesele
culturale ale Muzeului Câmpia Boianului şi menţionează că ceea ce s-a făcut a
fost posibil cu sprijinul Consiliului Judeţean. Solicită o sumă de 10 mii lei pentru a
duce la îndeplinire un proiect important pentru construirea unui sat mioritic şi
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darea lui în folosinţă în septembrie 2010. Domnul ZORZOLIU doreşte construirea
unui arheoparc la Drăgăneşti şi includerea Muzeului Drăgăneşti într-un traseu
turistic naţional şi internaţional.
Domnul Preşedinte propune ca în şedinţa de astăzi să se aprobe suma de
100 milioane lei vechi din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean pentru
Muzeul Câmpia Boianului Drăgăneşti. Suma respectivă să se prevadă în
hotărârea Consiliului Judeţean cu privire la alocarea unei sume de bani din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului pe anul 2010 înscrisă pe
ordinea de zi a acestei şedinţe.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier judeţean Tiberiu MATEESCU ia cuvântul referitor la
transferul Spitalului de Urgenţă Slatina precizând că, pe o perioadă de 6 luni,
Consiliul Judeţean va nominaliza reprezentanţi în Consiliul de Administraţie,
urmând să se organizeze un concurs pentru ocuparea postului de manager,
persoană fizică sau juridică. Susţine că fiecare manager trecut pe la conducerea
spitalului a făcut angajări, astfel schema spitalului a devenit gigantă. Face referiri
şi la licitaţiile organizate la nivelul spitalului. Domnul consilier judeţean este de
părere că se impune să se demonstreze că activitatea acestor spitale se
desfăşoară la un nivel superior sub administraţia Consiliului Judeţean.
edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefi de
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean,
directori din instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean, directorii unităţilor
spitaliceşti ce vor fi preluate de către Consiliul Judeţean, alte persoane interesate
din partea cetăţenilor, reprezentanţii mass-media şi domnul profesor ZORZOLIU,
director al Muzeului Câmpia Boianului Drăgăneşti Olt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.

PREEDINTE
Paul STĂNESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

Inspector specialitate
Andreea Cristina NĂPRUIU
N.A.C./2ex.
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