PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 28 octombrie 2010, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul
STĂNESCU, cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA
şi Ioan CIUGULEA, 26 de consilieri judeţeni din cei 28 de consilieri judeţeni în
funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE. Au absentat
domnii consilieri judeţeni Belinski Pavel si Dinoiu Ion .
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean 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 hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu de întreţinere pentru
o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din
cadrul DGASPC pentru persoane cu handicap,pentru luna septembrie 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.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor mijloace fixe din domeniul
public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
acestora.
Iniţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă : domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt
nr.122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa” şi a cheltuielilor aferente
proiectului.
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.

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.162/19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea
modulelor de pregătire achiziţii publice, limba engleză, managementul proiectelor
pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
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.

5. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti ,judeţul
Olt.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică,
sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

6. Proiect de hotărâre cu privire la

aprobarea primirii de noi membri în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Oltul”, respectiv comunele Vultureşti,
Poboru,Bărăşti, Coteana ,Leleasca şi Curtişoara.
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
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7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor
imobile aflate în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Olt.
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.

8. Proiect de hotărâre cu privire la declararea utilităţii publice a lucrării de interes
local ,,Aliniere şi lărgire a Bulevardului Muncii”, în oraşul Scorniceşti, 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

9. Proiect de hotărâre cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a
funcţiei publice de conducere de Director general al Direcţiei de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului 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

10. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Olt pe anul 2010.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pe perioada 01.08.2010-31.08.2010.
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.

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada
01. 08. 2010 - 31.12.2010.
Iniţiator: domnul Paul

Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
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Prezintă: domnul Petre

Idoraş

– membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Spitalul de Psihiatrie Cronici – Schitu Greci, pe perioada
01.08. 2010 – 31.12.2010.
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. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii în judeţul Olt.
Prezintă: domnul Petre Idoraş

- preşedinte Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică.

15. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate.
Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele puncte:
1.Proiect de hotărâre cu privire la incetare mandat de consilier judetean
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.

2.Proiect de hotărâre cu privire la incetare mandat de consilier judetean
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.

3.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
bugetara la dispozitia Consiliului Judeţean Olt , prevazut 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,
bugetfinanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.

4 .Proiect de hotărâre cu privire la transformare post in statul de functii al
Directiei Judetene de evidenta a persoanelor Olt
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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
Presedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

de zi

propusa de domnul

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 23 septembrie 2010.
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu de întreţinere pentru
o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din
cadrul DGASPC pentru persoane cu handicap,pentru luna septembrie 2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor mijloace fixe din domeniul
public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
acestora.
Domnul Brătucu Gabriel - Consilier judeţean 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.
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Olt nr.122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul „Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa” şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.162/19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea
modulelor de pregătire achiziţii publice, limba engleză, managementul proiectelor
pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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. 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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti ,judeţul
Olt.
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.
Dupa prezentarea articolului 1.
Domnul Presedinte intreaba daca mai sunt si alte propuneri. Nu mai sunt.
Sunteti de acord sa votam in mod deschis.
Se aproba in unanimitate modalitatea prin vot deschis.
Se supune la vot,articolul 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi
Se supune la vot,articolul 2. 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

aprobarea primirii de noi membri în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Oltul”, respectiv comunele Vultureşti,
Poboru,Bărăşti, Coteana ,Leleasca şi Curtişoara
Domnul Brătucu Gabriel - Consilier judeţean 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.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor
imobile aflate în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Olt.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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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.
8. Proiect de hotărâre cu privire la declararea utilităţii publice a lucrării de interes
local ,,Aliniere şi lărgire a Bulevardului Muncii”, în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt.
Domnul Brătucu Gabriel - Consilier judeţean 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.
9. Proiect de hotărâre cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a
funcţiei publice de conducere de Director general al Direcţiei de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului 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. 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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Olt pe anul 2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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. 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 de venituri şi cheltuieli la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pe perioada 01.08.2010-31.12.2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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.
Domnul preşedinte: Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint o notă cu privire la
proiectele de hotărâre referitoare la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
7

spitalul de pneumoftiziologie Scorniceşti şi spitalul de psihiatrie Cronici Schitu
Greci:
La Proiectele de hotărâre sus menţionate, facem precizarea ca prevederile
bugetare din anexele pentru perioada o1.08.-31.12.2010, rămân nemodificate,
intervenind modificări în cadrul trimestrelor III şi IV, ca urmare a raportărilor
situaţiilor financiare la data de 30.09.2010, plăţile efectuate la această dată fiind
mai mari decât prevederile trimestrului III. Se impune ca aceste modificări să se
reflecte în anxele la HCJ de aprobare a bugetelor la cele două spitale.
Vă supun spre aprobare ca modificările respective să fie prevăzute în
anxele la hotărârile Consiliului judeţean ale celor 2 spitale de către Direcţia bugetfinanţe a Consiliului judeţean
Se aprobă în unanimitate.
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada
01. 08. 2010 - 31.12.2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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 cu propunerile efectuate.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot, articolul 2.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi,
cu propunerile efectuate.
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Spitalul de Psihiatrie Cronici-Schitu Greci,pe perioada 01.08. 2010 – 31.12.2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, 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 cu propunerile efectuate.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot, articolul 2.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi,
cu propunerile efectuate.
14. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii în judeţul Olt.
Domnul Petre Idoraş - preşedinte Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Olt prezinta informarea.
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Domnul Presedinte precizeaza ca informarea este in mapele domnilor consilieri
si ii consulta daca aceasta sa fie prezentata. Nu.
Se supune la vot, informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii în judeţul Olt.
Se aprobă în unanimitate.
Se trece la discutarea proiectelor de hotarire de pe ,, Propunerii '' de
suplimentare a ordinii de zi si anume :
1.Proiect de hotărâre cu privire la incetare mandat de consilier judetean
Domnul Marius Oprescu
- Preşedintele Comisiei ptr. administraţie
publică , juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii. prezintă proiectul de hotărâre.
Art.1. Se ia act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean ,
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie al domnului Dan
Marius Silvian, ales pe lista Partidului Democrat Liberal Olt.
Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot, articolul 2.
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 incetare mandat de consilier judetean
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru
administraţie publică , juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii. prezintă proiectul de hotărâre
Art.1. Se ia act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean ,
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie al domnului Balasa
Marius Silvian, ales pe lista Partidului Democrat Liberal Olt.
Se aprobă în unanimitate
Se supune la vot, articolul 2.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
3 .Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
bugetara la dispozitia Consiliului Judeţean Olt , prevazut in bugetul propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
Domnul Idoraş Petre – Membru al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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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 hotărâre cu privire la transformare post in statul de functii al
Directiei Judetene de evidenta a persoanelor Olt
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei ptr. 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi .
Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul.Brătucu ,informeaza ca luna aceasta a avut loc in Coreea un festival
de tragere cu arcul traditional la care au participat 31 de tari. La festival a
participat din judetul Olt si domnul Ionică Eugen care a luat medalie de bronz.
Este astfel un prilej de mindrie pentru judet. Consideră că este posibil un ajutor
din partea Consiliului Judetean Olt, pentru a-şi acoperi cel putin cheltuielile
facute in Coreea . Mentioneaza ca va face in acest sens un referat si va initia un
proiect de hotarire.
Domnul Dumitrescu Florian: Vă invit luni, orele 11, la vernisarea unei expoziţii
de artă şi pictură la sala Artis Slatina.
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii de servicii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii
institutiilor subordonate Consiliului Judetean Oltşi reprezentanţii mass-media.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

Inspector de specialitate
Floarea Popa

PF/2ex.
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