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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  25  noiembrie  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 ,  cei 28 de consilieri jude ţeni   în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul 
Marin DOBRE.   
 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 validare mandat de consilier 
judeţean.        

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

     2.Completare  componentă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean 
Olt.  

 

                    3.  Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  modificarea arondării actuale a 
localităţilor Gostavăţu,Băbiciu si Scărişoara pe linia activităţii de  evidenţă a 
persoanelor. 
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             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
             Prezintă: domnul Dumitru  Ţoncu     – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                             silvicultură, iIndustrie, servicii publice şi  
                                                                              comerţ.       
                                             

      4. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  suspendare contract individual de 
muncă din iniţiativa solicitantului. 

          
             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. 
 

              5. Proiect de hot ărâre hot ărâre   cu  privire  la stabilire cuantum lunar al 
indemnizaţiei  pentru membrii Comisiei  de  Evaluare  a  Persoanelor cu Handicap  
pentru Adulţi. 
 

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 
 

   6. Proiect de hot ărâre   cu privire la rectificarea bugetului propriu  al  
Consiliului Judeţean Olt.  

 
 

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 
 

              7. 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  octombrie 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. 

 

            8. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  alocarea unei sume  din fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut in bugetul 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,  
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                                                                                       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 Pneumoftiziologie Scorniceşti  pe perioada 01.08 – 
 31.12.2010  
 

               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. 

 
          10. Proiect de hot ărâre  cu privire  la  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronci  Schitu Greci  pe perioada 01.08 – 
 31.12.2010 
 

          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. 
 

            11. Proiect de hot ărâre  cu privire  la aprobare taxe pentru anul 2011. 
 

                     Iniţiatiri :   domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                   :  domnul Ioan Ciugulea        – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                     Prezintă: domnul Petre  Idoraş           – membru al Comisiei pentru studi ieconomico -                                                                            

                                                                          sociale, Buget- finanţe, Integrare europeană,   
                                                                          administrarea domeniului public  şi privat al  
                                                                          judeţului. 

 
            12. Proiect de hot ărâre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe 
metru pătrat la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decit cea de 
locuinţe, aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2011. 
 

                         Iniţiator: domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean   
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş        – membru al Comisiei pentru studii economico-    

                                                                           sociale, Buget- finanţe, Integrare europeană,   
                                                                          administrarea domeniului public  şi privat al  
                                                                          judeţului. 

 

                        13. Proiect de hot ărâre   cu privire  la stabilirea tarifului de inchiriere  a 
salii de conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt  si a microbuzului din parcul auto 
propriu  pentru anul 2011. 
 
                         Iniţiator: domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean   
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş       – membru al Comisiei pentru studii economico-            

                                                                         sociale, Buget- finanţe, Integrare europeană,   
                                                                          administrarea domeniului public  şi privat al  
                                                                          judeţului. 
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            14. Proiect de hot ărâre   cu privire  la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul aparatului de specialitate   al Consiliului Judetean Olt , 
pentru anul 2011. 
 
                               Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                publica juridică, apărarea ordinii publice,    
                                                                                respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu  
                                                                                cetăţeni 

 

                           15. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul Directiei Generale  de  Asistenta  Sociala  si Protectia  
Copilului ,pentru anul 2011. 
                          

                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 

                     
        16. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul Directiei  Judetene  de Evidenta a  Persoanelor 
Olt,pentru anul 2011.             
  
                     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. 
        17. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul  Camerei Agricole  Judetene  Olt,pentru anul 
2011.             
  
                     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 

 
                             18. Proiect de hot ărâre   cu privire la constituire comisie de examen , 
comisie de solutionare  a contestatiilor  si numire secretar al  comisiei de examen  si 
al comisiei de solutionare  a contestatiilor  la examenul  organizat in data  
20.12.2010  pentru promovarea  in grad profesional  a personalului contractual  din 
cadrul Aparatului Permanent  de Lucru  al Consiliului Judetean Olt ; 

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

 

             19. Proiect de hot ărâre   cu privire la  aprobarea unei sume din bugetul 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt , perntru acordarea unor daruri cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. 
 
                     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 si privat al  
                                                                                           judetului 
 
                20. Propuneri, întreb ări, interpel ări.   
Domnul Preşedinte  propune scoaterea de pe ordinea de zi a  proiectului de 
hotărâre cu privire la validare mandat  de consilier judeţean şi  a punctul 2 de pe 
ordinea de zi ,completare componentă comisie de specialitate a Consiliului 
Judeţean Olt.  

         
       Se aprobă  cu unanimitate de voturi. 
 
        Se  supune la vot ordinea de zi  cu  propunerea efectuată. 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  aprobare organigrama,numar de 
personal,stat de functii si plan de scolarizare  pentru anul scolar  2010-2011, pentru 
Scoala Populara de Arte si Meserii. 
                      
                        Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –    Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

   

               2. Proiect de hot ărâre  cu privire   la  aprobare organigrama,numar de 
personal,stat de functii  , regulament de  organizare si functionare si componentă  
consiliu de administratie  pentru Muzeul Judetean Olt 
 
                        Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –    Preşedintele Consiliului Judeţean 
                        Prezintă: domnul Nicolae  Drăghici             - Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,  

                                                                                       activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii      
                                                                                                 şi culte. 
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   3.Proiect de hot ărâre  cu privire  la  modificarea si completarea  
hotaririi Consiliului Judetean  nr. 133 /2009 , cu privire la  aprobarea transmiterii  
unor suprafete de teren  apartinind  domeniului  public al   municipiului Caracal si al 
oraselor Corabia ,Bals  si Scornicesti   aflate  in  administrarea  Consiliilor  locale ale 
municipiului  Caracal  si ale oraselor  Corabia ,Bals si Scornicesti  ,  in administrarea  
Consiliului Judetean Olt. 
 
                 

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

               4.Proiect de hot ărâre  cu privire la preluarea unor suprafete de teren 
aflate in  domeniul public al municipiilor  Slatina  si Caracal  si  al  oraselor  Bals 
,Scornicesti ,Corabia ,Draganesti-Olt  si in administrarea  Consiliilor locale  ale 
municipiilor    Slatina  si Caracal  si  al  oraselor  Bals ,Scornicesti ,Corabia 
,Draganesti-Olt  ,  in administrarea Consiliului Judetean Olt 
 

       Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –  Preşedintele Consiliului Judeţean    
        Prezintă:  domnul Idoras    Petre           –  membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 

                                                                                          buget-finante, Integrare europeana, administrarea  
                                                                                          domeniului public si privat al judetului.    

 

            5.Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea parteneriatului  pentru 
implementarea proiectului  ,, Educatia  este calea spre  raspunsul  la toate 
intrebarile ,, 
                                
                        Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –    Preşedintele Consiliului Judeţean 
                        Prezintă: domnul Nicolae  Drăghici             - Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,  

                                                                                       activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii      
                                                                                                 şi culte. 

   
 

              6.Proiect de hot ărâre  cu privire  la aprobare organigrama , numar de 
personal  si  stat de functii  pentru Spitalul  de Urgenta Slatina. 
 

                      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 hot ărâre  cu privire  la aprobare organigrama , numar de 
personal  si  stat de functii  pentru Spitalul  de Pneumoftiziologie  Scornicesti, 
Judetul Olt.                   

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

 

      8.Proiect de hot ărâre  cu privire  la aprobare organigrama , numar de 
personal  si  stat de functii  pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci , 
Judetul 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. 

 
        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 28  noiembrie  2010. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la ordinea de zi.   
 
        1. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea  arondării actuale a localităţilor 
Gostavăţu, Băbiciu şi Scărişoara pe linia activităţii de evidenţă a persoanelor. 
       Domnul Dumitru Toncu   -preşedintele Comisiei pentru 
agricultură,silvicultură,industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
 
       Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2.  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 suspendare contract individual de muncă 
din iniţiativa solicitantului. 
        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.  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 stabilire cuantum lunar al indemnizaţiei 
pentru membrii Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi. 
       
         Domnul Petre Idora ş   - membru al Comisiei  pentru  studii economico- 
        sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi  
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        privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
      
        Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
       4. Proiect de hot ărâre   cu privire la rectificarea bugetului propriu  al  Consiliului 
Judeţean Olt.   
 
        Domnul Petre Idora ş- 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. Se aprobă cu unanimitate de  
         voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
          
        5.  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 octombrie 2010.  
       
        Domnul Petre Idora ş -  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. 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 alocarea unei sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului judeţean Olt  prevăzut în bugetul propriu al  
Consiliului judeţean Olt pe anul 2010.  
        Domnul Petre Idora ş - 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. 
 
        Art.1.  – Domnul preşedinte: Este vorba de o punte  care să permită cetăţenilor     
        să meargă la biserică.   
        Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2. Se aprobă cu unanimitate de voturi 
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
        7.  Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşţti pe perioada 01.08-
31.12.2010.  
        Domnul Petre Idora ş   - membru al Comisiei  pentru  studii economico- 
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        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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
        8. Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la spitalul de psihiatrie cronici Schitu Greci pe perioada 01.08. -
31.12.2010.  
        Domnul  Petre Idora ş  -  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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi .    
 
        9. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea taxe  pentru anul 2011. 
 
         Domnul Petre Idora ş  -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 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         
       10. Proiect de hot ărîre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe 
metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea 
ce locuinţe, aflate în domeniul public au privat al judeţului, pentru anul 2011.  
             
         Domnul  Petre Idora ş - 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. 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 stabilirea tarifului de închiriere a sălii  de 
conferinţe a Consiliului judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pentru 
anul 2011.  
         Domnul Petre Idora ş - membru  al Comisiei  pentru  studii  
         economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  



 10

         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. 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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Olt pentru anul 
2011.  
       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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       
        13. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea planului de ocupare  a 
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului pentru anul 2011.  
      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. 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 aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Olt pentru 
anul 2011.  
       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. 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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul Camerei agricole judeţene Olt, pentru anul 2011.  
 
       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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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       16. Proiect de hot ărâre  cu privire la constituire comisie de examen, comisie de 
soluţionare a contestaţiilor şi  numire secretar al comisiei  de examen şi al comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat în data de 20.12.2010 pentru 
promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Aparatului 
permanent de lucru al Consiliului judeţean 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. 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 aprobarea unei sume din bugetul propriu 
al Consiliului judeţean Olt pentru acordarea unor daruri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă.  
       Domnul. Petre Idora ş - 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     
       Se trece la prezentarea si dezbaterea  proiectelor de hotărâre de pe 
  ,, Propuneri de suplimentare a ordinii de zi ,, 
 
        1. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2010-2011 pentru Scoala 
populară de arte şi meserii.  
       Domnul Nicolae Dr ăghici - 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 1,2,3,4,5. 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 aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii ,regulament de organizare si functionare  şi componenţa consiliu de 
administraţie pentru Muzeul judeţean Olt.  
       
      Domnul Nicolae Dr ăghici -  preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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      Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5,6. 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 modificarea şi completarea hotărârii 
Consiliului judeţean nr.133/2009, cu privire la aprobarea transmiterii  unor suprafeţe 
de teren aparţinând domeniului public al municipiului Caracal şi  al oraşelor Corabia, 
Balş şi Scorniceşti aflate în administrarea  consiliilor locale ale municipiului Caracal 
şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, în  administrarea Consiliului judeţean 
Olt.  
        Domnul Petre Idora ş - 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 I,II,III. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
        4. Proiect de hot ărâre  cu privire la preluarea unor suprafeţe de teren aflate în 
domeniul public al municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş Scorniceşti, 
Corabia, Drăgăneşti-Olt şi în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Slatina 
şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti-Olt, în administrarea 
Consiliului judeţean Olt.  
         
        Domnul Idoraş Petre  - 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
         5. Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea parteneriatului pentru 
implementarea proiectului ,,Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările,,. 
 
        Domnul Nicolae Dr ăghici -  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 1,2,3. 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 aprobare organigramă, număr de personal 
şi stat de funcţii pentru Spitalul de urgenţă Slatina. 
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 Domnul Marius Oprescu  - preşedinteComisiei pentru administraţie 
publică,   juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  relaţii 
cu cetăţenii  prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
 
   Art.1  Domnul preşedinte – Inainte de a supune la vot art.1, vă rog să-mi  permiteţi 
să fac o propunere de completare a acestui articol, printr-un alineat distinct şi  
anume:,,Ocuparea posturilor din statul de funcţii se face cu   încadrarea în  
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli  aprobat prin grija 
managerului,,. 
       Se supune la vot,  articolul 1 cu propunerea efectuată. 
       Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se supun la vot, pe rând, articolele 2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre  cu propunerea efectuată se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
       7. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigramă, număr de personal 
şi stat de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti, 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. 
       Art.1.  – Domnul preşedinte: Inainte de a supune la vot art.1, vă rog să-mi  
permiteţi să fac o poropunere de completare a acestui articol, printr-un alineat      
distinct şi anume,,Ocuparea posturilor din statul de funcţii se face cu încadrarea   în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin  grija 
managerului,,. 
  
        Se supune la vot,  articolul 1 cu propunerea efectuată. 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        Se supun la vot, pe rând, articolele 2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre cu propunerea efectuata  se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
        8.  Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigramă, număr de personal 
şi stat de funcţii pentru Spitalul de psihiatrie cronici Schitu-Greci, judeţul  Olt.  
 
        Domnul Marius Oprescu  - preşedintele Comisiei administraţie 
publică,   juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  relaţii 
cu cetăţenii  prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
        Art.1. – Dl.preşedinte: Inainte de a supune la vor art.1, vă rog să-mi permiteţi     
să fac o propunere de completare a acestui articol, printr-un alineat distinct şi  
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anume:,,Ocuparea posturilor din statul de funcţii se face cu încadrarea în   
normativele de personal şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin grija     
managerului,,. 
 
        Se supune la vot,  articolul 1 cu propunerea efectuată. 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
        Se supun la vot, pe rând, articolele 2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre cu propunerea efectuată se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
        26. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
              Nu sunt. 
              

         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            
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