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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  28  ianuarie   2010, conv ocată  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:  Pre şedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,  
cei 2 vicepre şedin ţi ai Consiliului Judeţean, domnii Nedelea Ioan  şi Ciugulea 
Ioan , 28 din cei 30  de consilieri jude ţeni  în funcţie, precum şi Secretarul 
judeţului, domnul Marin Dobre. Au absentat domnii consilieri judeţeni: Popa Ioan  
şi Rusu Constantin. 
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean 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 hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier judeţean.  
 

Ini ţiator:   domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 
 

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

Ini ţiator:  domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare 

 

3. Completare   componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
    pentru Protecţia Copilului.  
   

Ini ţiator:   domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 
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5. Proiect de hot ărâre  cu privire la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o  persoană  vârstnică, îngrijită  în căminele pentru persoane  vârstnice  
    pentru anul 2010. 

Ini ţiator:  domnul Paul                 St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă 
                                                                            activit ăţi sportive şi de agrement. 
   

6. Proiect de hot ărâre  cu privire la stabilirea costului  anual pentru un copil sau 
    tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2010. 
 
 

Ini ţiator:  domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici  – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitate 
ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

7. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru     
    persoane cu handicap pentru anul 2010. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă 
                                                                           activit ăţi sportive şi de agrement. 
 

8. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea  sprijinului  material sau financiar  
    sub  forma  fondului  de  urgenţă  şi  a sprijinului   financiar  constând  în  plata  
    costurilor   de regie şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor  
    şi  a  metodologiei  de   acordare  aprobate  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de  
    Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Ini ţiatori: domnul Paul St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă 
                                                                           activit ăţi sportive şi de agrement. 
 

9. Proiect de hot ărâre   cu  privire la stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană 
    pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială pe anul  
    2010. 

Ini ţiatori: domnul Paul St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă 
                                                                           activit ăţi sportive şi de agrement. 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor  
      agricole pe anul 2009. 

Ini ţiator:  domnul Paul       St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Dumitru Ţoncu       – Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă, si lvicultur ă,                                                                      
                                                                  industrie ,  servicii publice şi comer ţ. 

 

11. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetarea contractului de management al  
      Directorului Centrului judeţean pentru conservarea şi  promovarea culturii 
      tradiţionale şi cultural  Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici  – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitate 
ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

. / .  
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12. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobare CAIET DE OBIECTIVE pentru 
      concursul  de  proiecte  de  management  pentru  Centrul judeţean pentru 
      conservarea  şi  promovarea  culturii  tradiţionale  şi  cultural  Olt.  
  

Ini ţiator:  domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici  – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitate 
ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 

 

13. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea  
      infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru  accesul  turiştilor  pe  
      Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” şi a cheltuielilor legate 
      de proiect. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

14. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
      proiectul  „Reabilitarea  infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru 
      accesul   turiştilor pe Dunăre în zona CAP AMONTE PORT CORABIA”.         
 

Ini ţiator:   domnul Paul      St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 

 

15. Proiect de hot ărâre  cu privire  la schimbare sediu pentru  „�coala Populară 
      de Arte şi Meserii”. 
 

Ini ţiator:  domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – membru al Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-
finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

16. Proiect de hot ărâre  cu privire la trecerea unor spaţii din domeniul public al  
      Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public  
      Statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor –  
      Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt. 
 

Ini ţiator:   domnul  Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş     – membru al Comisiei pentru studii economico-s ociale, buget-
finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

17. Proiect de hot ărâre  cu privire  la  darea în folosinţă gratuită către Episcopia  
      Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  
      administrarea Direcţiei Generale de  Asistenţă  Socială şi  Protecţia Copilului 
      Olt. 

Ini ţiator:  domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – membru al Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-
finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

18. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului  
      Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2009. 
 
                                             Prezin tă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean. 
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19. Raport    cu  privire  la  activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului 
      Judeţean Olt pe anul 2009. 
                                                   Prezint ă: Vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt. 
 

 20. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  
       2009. 
         Prezint ă: consilierii jude ţeni. 
 

 21. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 
                               Prezint ă: Preşedin ţii comisiilor . 
 

 22. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 
       autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 
                   Prezint ă: directorii institu ţiilor şi serviciilor. 
 

23. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului desfăşurată      
      pe anul 2009. 

                                  Prezint ă: domnul Marin  Dobre   -  Pre şedintele comisiei. 
 

24. Raport  cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor ptr. 
      care  nu s-a stabilit  identitatea, gravidelor  în risc social  şi a  activităţilor de  
      monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în  
      unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2009. 
  
                     Prezint ă: doamna Lumini ţa Tudora – Directorul Direc ţiei de Asisten ţă Social ă şi 
                                                                                                         Protec ţia Copilului Olt. 
 

25. Informare    asupra  nivelului  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
      comunităţii în trim.IV.2009. 
 
                            Prezint ă: domnul Petre Idora ş - Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă. 
 

26. Raport  cu  privire  la  activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de  
      Consiliul Judeţean în sem.II.2009. 
 
                  Prezint ă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean. 
 

27. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de Poliţie  
      Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2009. 
 
                           Prezint ă: �eful Inspectoratului de Poli ţie Jude ţean. 
 

28. Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de  
      poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                          Prezint ă: �eful Inspectoratului de Poli ţie Jude ţean.                

 

29. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
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 Domnul Preşedinte  supune la vot Ordinea de zi. 
 Intervine domnul consilier judeţean Ionic ă Marin  şi arată că potrivit 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Olt singurul 
organism care  propune validarea sau invalidarea unui consilier judeţean, în cazul 
de faţă, domnul Prună  Toma,  este Comisia de Validare şi se interesează dacă 
raportul acestei comisii este semnat de toţi membrii sau nu. 
 Domnul Secretar al  judeţului, domnul Marin Dobre  îi răspunde că în 
această comisie sunt 5 membrii, din care 3 au semnat raportul. 
 Domnul consilier judeţean Ionic ă Marin  se arată mulţumit de răspuns. 
 Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 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  22  decembrie  2009.  

  Se supune la vot acest proces-verbal. 

   Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        

  Se trece la ordinea de zi. 
 

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

 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. 
 Doamna consilier judeţean Nuţă Marilena,  cea căreia urmează să-i inceteze 
mandatul, cere permisiunea de a spune câteva cuvinte. 
 Domnul Preşedinte  solicită acordul, prin vot, al consilierilor judeţeni prezenţi 
în sală în legătură cu solicitarea doamnei Nuţă Marilena şi supune la vot.  
 Domnii consilieri judeţeni aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea 
doamnei Nuţă Marilena.  
 Doamna Nuţă Marilena, menţionează că este o persoană sinceră, care 
iubeşte adevărul, iar prin ceea ce va spune nu vrea să se scuze, nici să solicite 
milă sau compasiune ci doar să prezinte ceea ce s-a întâmplat, o interesează 
decât cazul său după 10 ani de activitate, după care nu a mai corespuns. 
 Precizează că a primit acasă o hotărâre prin care a fost înştiinţată că este 
dată afară din partid pentru grave prejudicii aduse Partidului Social Democrat. 
 A aflat că decizia de excludere nu a fost luată în unanimitate de voturi 
conform regulamentului partidului ci de un singur om poate influienţat de alţii. 
 A făcut contestaţie la Comisia Judeţeană de Arbitraj a Partidului Social 
Democrat.  
 După alegerile prezidenţiale din decembrie 2009 a făcut contestaţie la 
Comisia Naţională de Arbitraj care i-a răspuns că această contestaţie se află pe 
agenda de lucru a Comisiei respective. Se consideră încă membru al Partidului 
Social Democrat. 
 Consideră că ceea ce se întâmplă astăzi în Partidul Social Democrat este 
sclavagism politic şi acestei politici dânsa nu se supune. 
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 Domnul consilier judeţean Oprescu Marius  ia cuvântul şi îi recomandă 
doamnei  Nuţă Marilena  că dacă vrea să discute politică să ţină o conferinţă de 
presă.  
 Doamna Nuţă Marilena  menţionează că aceasta este opinia dânsei şi este 
mândră că poate spune în faţa  judeţului ceea ce se întâmplă în P.S.D.Olt. 
Consideră că demnitatea nu se poate pierde decât o singură dată, nu de două ori.  
Mulţumeşte asistenţei şi se retrage.             
  Se supune la vot  articolul  1. Se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale domnilor 
consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi „împotriv ă”  ale 
domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi 
Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa 
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin S orin, Dinoiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe. 
  Se supune la vot  articolul  2. Se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale domnilor 
consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi „împotriv ă”  ale 
domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi 
Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa 
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin S orin, Dinoiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe. 
 Se supune la vot  articolul  3. Se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale domnilor 
consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi „împotriv ă”  ale 
domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi 
Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa 
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin S orin, Dinoiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe. 
 Se supune la vot  articolul  4. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale 
domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi 
„împotriv ă”  ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, 
Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana 
Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin  Sorin, 
Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe. 

 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.  
           Domnul consilier judeţean 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 supune la vot articolul 1.  Se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale domnilor 
consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi „împotriv ă”  ale 
domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi 
Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa 
Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin S orin, Dinoiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe. 
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     Domnul consilier judeţean Onică Rudelf  ia cuvântul şi solicită, ca potrivit 
art. 74, pct.2, lit.”I”, să se aştepte să treacă termenul de 10 zile de contestaţie 
pentru doamna Nuţă Marilena , după care să se valideze un nou mandat. Întreabă 
ce se va întâmpla dacă doamna Nuţă Marilena  câştigă la instanţa de contencios? 
     Domnul Preşedinte  îi răspunde că şi în cele două cazuri ale P.D.-L., 
Diaconu Marian  şi Mihai Eleodor Alin   s-a procedat la fel. 
     Domnul Secretar al judeţului, domnul Dobre Marin  ia cuvântul şi îi 
răspunde că dacă doamna Nuţă Marilena  câştigă în instanţă, Consiliul Judeţean 
va  hotărâ în funcţie de hotărârea judecătorească. 
     Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
     Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
             Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 2 „ab ţineri”  ale 
domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae,  11 voturi 
„împotriv ă”  ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, 
Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana 
Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin  Sorin, 
Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe.  
     Domnul Prun ă Toma  depune jurământul. Asistenţa se ridică în picioare. 
          

3. Completare  componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

    Domnul Preşedinte  ia cuvântul şi arată că domnul consilier judeţean 
Prun ă Toma  va merge în locul doamnei Nuţă Marilena  la Comisia pentru 
cultur ă, învăţământ, activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi 
culte.  
    Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  

4. Proiect de hot ărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
Protecţia Copilului. 
                  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. 
 

5. Proiect de hot ărâre  cu privire la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o  persoană  vârstnică, îngrijită  în căminele pentru persoane  vârstnice  
    pentru anul 2010. 

 

              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 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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6. Proiect de hot ărâre  cu privire la stabilirea costului  anual pentru un copil 
sau  tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2010. 
 

          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 şi 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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru     
    persoane cu handicap pentru anul 2010. 
 

         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 şi 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  aprobarea  sprijinului  material sau financiar  
    sub  forma  fondului  de  urgenţă  şi  a sprijinului   financiar  constând  în  plata  
    costurilor   de regie şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor  
    şi  a  metodologiei  de   acordare  aprobate  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de  
    Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

         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 şi 3.  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 stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană 
    pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială pe anul  
    2010. 
 

 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 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor  
      agricole pe anul 2009. 
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        Domnul Dumitru Ţoncu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie,  servicii publice şi comerţ. 
        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. 

 

11. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetarea contractului de management al  
      Directorului Centrului judeţean pentru conservarea şi  promovarea culturii 
      tradiţionale şi cultural  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. 
          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. 
 

12. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobare CAIET DE OBIECTIVE pentru 
      concursul  de  proiecte  de  management  pentru  Centrul judeţean pentru 
      conservarea  şi  promovarea  culturii  tradiţionale  şi  cultural  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. 
          Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

13. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea  
      infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru  accesul  turiştilor  pe  
      Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” şi a cheltuielilor legate 
      de proiect. 

           Domnul Pavel Belinski  – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 
           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. 
 

14. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
      proiectul  „Reabilitarea  infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru 
      accesul   turiştilor pe Dunăre în zona CAP AMONTE PORT CORABIA”.     
 

 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. 
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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. 
   
15. Proiect de hot ărâre  cu privire  la schimbare sediu pentru  „�coala Populară 
      de Arte şi Meserii”. 
  

 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  şi 4.  Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

16. Proiect de hot ărâre  cu privire la trecerea unor spaţii din domeniul public al  
      Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public  
      Statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor –  
      Inspectoratul de Poliţie 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 şi 3.  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  darea în folosinţă gratuită către Episcopia  
      Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  
      administrarea Direcţiei Generale de  Asistenţă  Socială şi  Protecţia Copilului 
      Olt. 
 Înainte de prezentarea acestui proiect de hotărâre, domnul Preşedinte  dă 
cuvântul  Preotul R ădoi  pentru a spune câteva cuvinte. 
 Preotul Rădoi precizează că  Episcopia Slatinei şi Romanaţilor are un 
protocol de colaborare cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Olt pentru asistenţă religioasă în  toate centrele direcţiei, iar în Căminul 
de bătrâni  din Slatina a amenajat un paraclis pentru cei din cămin. În anul care 
abia a început, vor construi  pe terenul ce face obiectul prezentului proiect de 
hotărâre, o bisericuţă, în special pentru copii abuzaţi, costurile fiind suportate de 
Episcopie. Bisericuţa construită pe acest teren  va avea hramul “Sfântul Voievod 
�tefan cel Mare”. Mulţumeşte domnilor consilieri judeţeni în numele Episcopiei. 
         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  şi 5.  Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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18. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului  
      Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2009. 
 

 Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că de la acest punct până la punctul 
28 sunt numai rapoarte şi informări. Toate acestea se găsesc în mapa fiecărui 
consilier judeţean. Îi întreabă pe domnii consilieri judeţeni dacă doresc să le fie 
citite aceste rapoarte. Nici un consilier judeţean nu doreşte citirea acestor rapoarte 
şi informări. Se solicită numai aprobarea lor prin vot.  
 Se supune la vot raportul de la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.                      
 

19. Raport    cu  privire  la  activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului 
      Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

 Domnul Preşedinte  îi întreabă pe domnii consilieri judeţeni dacă doresc să 
pună întrebări domnilor vicepreşedinţi. Nu se doreşte acest lucru.  
 Se supun la vot rapoartele celor doi vicepreşedinţi. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 

 20. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  
       2009. 

 Domnul Paul Stănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean informează 
asistenţa că au depus rapoarte de activitate 9 consilieri judeţeni şi anume: 
Oprescu Marius, Hristea Marian, Dr ăghici Nicolae, Postelnicu Dorin, Ionic ă 
Marin, Dragomir Ileana Roxana, Neac şa Gheorghe, Onic ă Rudelf şi Floarea 
Monica Elena.  Toate aceste 9 rapoarte se găsesc în mapa fiecărui consilier 
judeţean, toţi cei 9 consilieri judeţeni sunt în sală şi dacă cineva  doreşte să pună 
întrebări. Nu se doreşte acest lucru. 
 Se supun la vot toate cele 9 rapoarte. . Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

 21. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

 Domnul Preşedinte  anunţă că din cele 6 comisii de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Olt, numai 2 au depus raport de activitate şi anume: 
 

♦ Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 

♦ Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte. 

 

          Supune la vot aceste 2 rapoarte de activitate. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

 22. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 
       autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
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          Toate instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean au depus rapoarte  
pentru activitatea desfăşurată în anul 2009 şi anume: �coala Popular ă de Arte şi 
Meserii Slatina; Muzeul Jude ţean Olt; Biblioteca Jude ţeană „Ion Minulescu” 
Slatina; Ansamblul Profesionist pentru Promovarea C ulturii  Tradi ţionale 
„DOINA OLTULUI”; Centrul Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea  
Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt; Direc ţia Jude ţeană de Asisten ţă Social ă 
şi Protec ţia Copilului; Serviciul Jude ţean de Pază Olt şi Direc ţia Jude ţeană 
de Eviden ţă a Persoanelor; 
 Se supun la vot toate cele 8  rapoarte de activitate. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
                    

23. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului desfăşurată      
      pe anul 2009. 
 

 Se supune la vot şi acest raport. Se aprobă cu unanimitate de voturi.                           
 

24. Raport  cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor ptr. 
      care  nu s-a stabilit  identitatea, gravidelor  în risc social  şi a  activităţilor de  
      monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în  
      unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2009. 
 

 Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  

25. Informare    asupra  nivelului  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
      comunităţii în trim.IV.2009. 
 

         Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

26. Raport  cu  privire  la  activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de  
      Consiliul Judeţean în sem.II.2009. 
 

           Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      
27. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de Poliţie  
      Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2009. 
 

           Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

28. Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de  
      poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 

           Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

29. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 

         La acest punct, domnul consilier judeţean Dumitrescu Viorel   ia cuvântul şi 
propune Consiliului Judeţean încheierea unui parteneriat cu primăriile din oraşele 
judeţului pentru înfiinţarea unor adăposturi pentru persoanele care nu au unde să 
locuiască, să se identifica spaţiile unde ar putea fi înfiinţate aceste adăposturi şi 
care să fie contribuţia fiecărei unităţi administrativ-teritoriale cu personal şi bani.  
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          Domnul consilier judeţean precizează  că va fi dânsul iniţiatorul unui astfel 
de proiect de hotărâre.  
 Domnul Preşedinte precizează că este de acord, sunt probleme umanitare şi 
se va analiza la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt unde sunt astfel de spaţii.   
         �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, 
reprezentanţii mass-media şi alte persoane interesate din partea cetăţenilor. 

         Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.          
 
 

             
 

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

                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
             Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
               Referent superior 
                               Truşcă Elena 
 
TE/2ex. 


