1

PROCES

- VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 25 februarie 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 Nedelea Ioan şi Ciugulea
Ioan, 27 din cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie, precum şi Secretarul
judeţului, domnul Marin Dobre. Au absentat domnii consilieri judeţeni: Idoraş
Petre, Niculae Florea şi Popa Ioan.
Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, anunţă că
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.
Toţi domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este
următoarea:
1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei pentru
Protecţia Copilului.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

2. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei de
reconstituire a vechimii în muncă.
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 completarea componenţei Consiliului de
Administraţie al colii Populare de Arte şi Meserii.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

2

4. Proiect de hotărâre cu privire la dare în folosinţă gratuită a unor imobile
aflate în proprietatea publică a 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 suspendare de drept raport de serviciu,
modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului şi încetare
suspendare raport de serviciu.
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

6. Proiect de hotărâre cu privire la delegare atribuţii - funcţie publică de
conducere.
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

7. Proiect de hotărâre cu privire la constituire Comisie concurs pentru
concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt.
Iniţiatori: 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 înfiinţarea Camerei Agricole 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 aprobarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru căminul de
bătrâni, oraşul Balş, Judeţul 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

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru
proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
pentru căminul de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul 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
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11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al
Judeţean Olt pe anul 2010.

Consiliului

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.

12. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale
şi pentru echilibrarea bugetelor locale 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.

13. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ –
teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 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.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea fondului de rulment 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.

15. 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.

16. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi
cu următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre cu privire la:
- constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică;
- desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică.
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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 cetăţenii.

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, domnul
Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 28 ianuarie 2010.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Înainte de a se trece la discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea
de zi, domnul Preşedinte dă răspuns la interpelarea făcută de domnul consilier
judeţean Dumitrescu Viorel în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din data de
28 ianuarie 2010. Astfel, anunţă că, în cadrul Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Olt nu funcţionează servicii specializate pentru
persoanele fără adăpost (adăposturi de noapte, centre de găzduire temporară),
dar acestor persoane le pot fi oferite, în regim de urgenţă servicii sociale de
această natură în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice existente în cadrul
D.G.A.S.P.C.Olt, unde sunt 73 de locuri disponibile, folosibile temporar pentru
cazuri de persoane fără adăpost.
Domnul Preşedinte mai informează întreaga asistenţă că în perioada
1 – 7 martie 2010 este în concediul legal de odihnă, iar atribuţiile sale vor fi
îndeplinire de domnul Vicepreşedinte Ioan Ciugulea conform Dispoziţiei nr.
54/24 februarie 2010.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei
pentru Protecţia Copilului.
Domnul Nicolae Drăghici
– Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitate 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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei de
reconstituire a vechimii în muncă.
Domnul Ionel-Cristian Gheorghe – 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, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la completarea componenţei Consiliului
de Administraţie al colii Populare de Arte şi Meserii.
Domnul Nicolae Drăghici
– Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 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.
4. Proiect de hotărâre cu privire la dare în folosinţă gratuită a unor imobile
aflate în proprietatea publică a Judeţului Olt.
Domnul Dumitrescu Florian – 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.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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.
5. Proiect de hotărâre cu privire la suspendare de drept raport de serviciu,
modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului şi încetare
suspendare raport de serviciu.
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 şi 4. 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 delegare atribuţii - funcţie publică
de conducere.
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.
7. Proiect de hotărâre cu privire la constituire Comisie concurs pentru
concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţi
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, 2, 3 şi 4. 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 înfiinţarea Camerei Agricole Olt.
Domnul Dumitru Ţoncu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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.
9. Proiect de hotărâre
cu
privire la aprobarea proiectului
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru
căminul de bătrâni, oraşul Balş, 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 şi 2. 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 aprobarea acordului de parteneriat
pentru
proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii pentru căminul de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul 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 şi 3. 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 bugetului propriu al
ConsiliuluiJudeţean Olt pe anul 2010.
Domnul Dumitrescu Florian – 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.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi 11
voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa
Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian,

7

Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu
Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog Gheorghe;
12. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi
comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010.
Înainte de a se da citire acestui proiect de hotărâre, domnul consilier
judeţean Ionică Marin, se înscrie la cuvânt pentru a face unele propuneri.
Menţionează că în sală se află primari P.D.-L. ai unor localităţi din judeţ
nemulţumiţi de modul în care s-a făcut repartizarea bugetului pe localităţi.
Localităţile conduse de primarii P.D.-L. reprezintă 25% din populaţia judeţului, tot
atât ca suprafaţă şi li s-au repartizat doar 4,4% din sumele defalcate şi a cotelor
defalcate din impozitul pe venit.
Domnul Preşedinte Paul Stănescu ia cuvântul şi îi aminteşte domnului
consilier judeţean Ionică Marin că primăriile P.D.-L. au primit direct de la Guvern
sume importante.
Domnul Ionică Marin îi răspunde că acest lucru s-a întâmplat anul trecut, iar
pentru anul acesta, s-ar putea lua fonduri din rezerva de 31 miliarde a Consiliului
Judeţean şi repartizată primăriilor P.D.-L., urmând ca la prima rectificare această
rezervă să fie reconstituită. Consideră că nu este posibil ca primăriilor P.D.-L. să le
fie repartizate 50 milioane lei vechi, iar primăriilor P.S.D. şi P.N.L. câte 2 – 3 – 4
miliarde de lei vechi.
Îl roagă pe domnul Preşedinte să fie de accord cu acest lucru, în caz
contrar vor urma procedurile legale, sesizarea Instituţiei Prefectului, atacarea în
contenciosul administrativ etc.
Îl mai roagă pe domnul Preşedinte, ca în conformitate cu prevederile art. 45
din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean să ofere
primarilor prezenţi în sală posibilitatea să-şi expună punctul de vedere în legătură
cu aprobarea bugetului, fiind direct interesaţi.
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că după această şedinţă va avea o
conferinţă de presă în care va da explicaţii în legătură cu repartizarea bugetului
pe localităţi. Precizează că Guvernul Boc în campania electorală care a trecut a
alocat primăriilor P.D.-L. 750 milioane lei vechi uitând că în Judeţul Olt sunt 112
localităţi.
Domnul Ionică Marin îi răspunde că sumele primite de primarii P.D.-L. direct
de la Guvernul Boc au echilibrat cât de cât bugetul primăriilor respective.
Menţionează că acum discutăm bugetul anului 2010, iar dacă se face o analiză se
constată că sunt primari P.D.-L. care nu au primit nici 10% faţă de cât au primit
primarii P.S.D. şi P.N.L. Consideră că ceea ce se întâmplă acum în Consiliul
Judeţean Olt este o haiducie politică, deoarece nu este posibil să ai dreptul la 80
miliarde lei şi să primeşti doar 9 miliarde lei.
Domnul Preşedinte solicită domnului consilier judeţean Dumitrescu Florian
să prezinte proiectul de hotărâre.
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Domnul Ionică Marin insistă ca primarii P.D.-L. să fie lăsaţi să-şi expună
cuvântul.
Domnul Preşedinte dă cuvântul pentru 4 minute domnului Stan Nicolae –
deputat în Parlamentul României.
Domnul Stan Nicolae după ce se prezintă, aminteşte pentru cei care nu-l
cunosc, că a fost Primarul comunei Coloneşti 20 de ani. Este pentru prima dată
când participă la o şedinţă a Consiliului Judeţean Olt. În legătură cu bugetul,
crede că nu domnul Preşedinte, a făcut această împărţire a bugetului, din proprie
iniţiativă ci Comisia de buget-finanţe a studiat temeinic fiecare localitate. S-au dat
bani la toate comunele PSD, iar la Coloneşti nimic. De exemplu la Optaşi, o
comună cu 800 de locuitori s-au dat 5 miliarde lei pentru un pod, iar la Coloneşti
unde sunt 1200 famili distruse de inundaţii şi care aveau nevoie de un pod nu s-a
dat nimic.
Domnul Preşedinte îi răspunde că a luat bani de la o comună PSD,
respectiv comuna Tufeni şi i-a dat la Coloneşti.
Domnul deputat Daniel Bărbulescu ia cuvântul şi aminteşte domnilor
consilieri judeţeni că atunci când au fost aleşi în această calitate, au fost aleşi să
reprezinte interesele judeţului şi îi roagă să uite pentru câteva minute de
constrângerile politice.
Domnul consilier judeţean Neacşa Gheorghe ia cuvântul şi solicită să fie
respectat regulamentul.
Domnul Bogdan-Darius Vîlcov solicită punctul de vedere al domnului
Secretar al judeţului Dobre Marin în legătură cu dreptul de a lua cuvântul.
Domnul Secretar ia cuvântul şi răspunde că Preşedintele Consiliului
Judeţean oferă posibilitatea celor care participă la şedinţă şi sunt interesaţi de
problemele incluse pe ordinea de zi să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îl invită pe domnul consilier judeţean Dumitrescu
Florian – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului prezintă
proiectul de hotărâre.
Domnul Primar Darius-Bogdan Vîlcov intervine cu precizarea că
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt nu este de acord cu varianta ocolitoare în
Slatina şi îi roagă pe domnii consilieri judeţeni să se gândească bine la ceea ce
votează, deoarece votul lor este foarte important pentru viitorul municipiului şi al
viitoarelor relaţii politice.
Domnul consilier judeţean Ionică Marin solicită să fie supusă la vot
propunerea ca suma de 30 miliarde de lei, rezerva Consiliului Judeţean să fie dată
localităţilor pe care le-a citit domnul Vîlcov.
Domnul Preşedinte Paul Stănescu supune la vot amendamentul
domnului Ionică Marin. În urma numărării voturilor au reieşit: 11 voturi “pentru”
ale domnilor consilieri judeţeni Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi
Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe, 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi Brătucu
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Gabriel şi 17 voturi “împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni Belinski
Pavel, Ciocan Dan, Cococi Toma Longin, Drăghici Nicolae, Dumitrescu
Florian, Dumitrescu Viorel, Gheorghe Ionel Cristian, Mateescu Tiberiu,
Nicolae Vasile, Oprescu Marius, Postelnicu Dorin, Prună Toma, Rusu
Gheorghe, Ţoncu Dumitru, Paul Stănescu, Ioan Nedelea, Ioan Ciugulea.
Amendamentul nu a fost adoptat deoarece nu a întrunit cvorumul necesar.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian – 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.
Se supune la vot. art. 1 al proiectului de hotărâre de la puctul 12 de pe
ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni:
Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onică Rudelf, Dan
Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius, Floarea Monica
Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog Gheorghe şi 2
“abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi Brătucu Gabriel.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
Se supune la vot art. 3. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
Se supune la vot art. 4. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale
domnilor consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi
Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
13. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ –
teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2010.
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Domnul Dumitrescu Florian – 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.
Se supune la vot art.1. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
Se supune la vot art.2. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale
domnilor consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi
Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe şi 2 “abţineri” ale domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian şi
Brătucu Gabriel.
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea fondului de rulment pe anul
2010.
Domnul Dumitrescu Florian – 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.
Se supune la vot art.1. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Se supune la vot art.2. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Se supune la vot art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale
domnilor consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi
Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
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15. 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 Dumitrescu Florian – 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.
Se supune la vot art.1. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Se supune la vot art.2. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Se supune la vot art.3. Se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale domnilor
consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes,
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa Marius,
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Se supune la vot art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 11 voturi “împotrivă” ale
domnilor consilieri judeţeni: Ionică Marin, Neacşa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi
Ernes, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Bălaşa
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zlăvog
Gheorghe.
Domnul senator Niţă Mihai ia cuvântul şi îşi exprimă nemulţumirea de ceea
ce se întâmplă în această şedinţă a Consiliului Judeţean Olt şi consideră că nu era
cazul să se facă astfel de discriminări.
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:
- constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică;
- desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică.
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 şi 4. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se revine la ordinea de zi propriu-zisă şi anume la punctul 16 al acesteia.
16. Propuneri, întrebări, interpelări.
Nu sunt.
edinţa 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,
Primarul municipiului Slatina, primari de comune, alte persoane interesate din
partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.
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