PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa extraordinară a
din data de 23 septembrie 2010, convocată
în temeiul art. 94 (2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul
STĂNESCU, cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA
şi Ioan CIUGULEA, 29 de consilieri judeţeni din cei 30 de consilieri judeţeni
în funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE.
Este absent domnul consilier judeţean: CIOCAN Dan.
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 încetare mandat de consilier
judeţean.
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 validare mandat de consilier
judeţean.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Preşedintele Comisiei de Validare.
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3. Completare componenţă comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.
4. Proiect de hotărâre cu privire la:
- constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică;
- desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
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 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

6. Proiect de hotărâre cu privire la diminuarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumurile judeţene şi comunale a
sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a sumelor alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, 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

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe
unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile
judeţene şi comunale.
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 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 august 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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9. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de muncă al
Directorului Serviciului Judeţean de Pază 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 numirea temporară în vederea
exercitării cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director general al
Serviciului Judeţean de Pază Olt.n
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.

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi şi aprobare
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi
Meserii.
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.

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul de
Administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază 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.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Olt nr. 97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul
„Bursă de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente
proiectului.
Iniţiatori: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Ţoncu
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, iIndustrie, servicii publice şi comerţ.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Grupul
Local Prietenii Pescarilor Olteni” şi a cheltuielilor aferente proiectului.
Iniţiatori: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Ţoncu
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, iIndustrie, servicii publice şi comerţ.

15. Proiect de hotărâre 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 din administrarea Consiliilor locale ale
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municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia,
Drăgăneşti - Olt, în administrarea Consiliului Judeţean 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.

16. Propuneri, întrebări, interpelări.
Înainte de a trece la votarea ordinii de zi, domnul Preşedinte propune
scoaterea de pe aceasta a punctului 15 şi anume :
15. Proiect de hotărâre 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 din administrarea Consiliilor locale ale
municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia,
Drăgăneşti - Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt.
deoarece la întocmirea lui s-au constatat necorelări între suprafaţa de teren
prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Balş, care urma să fie preluată în
administrarea Consiliului Judeţean şi cea din cartea funciară.
Se supune la vot propunerea domnului Preşedinte, adică scoaterea de
pe ordinea de zi a punctului 15. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea
cu unanimitate de voturi.

de zi

cu modificarera de mai sus. Se aprobă

Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi
cu următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2011 şi a estimărilor
pentru anii 2012 – 2014.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– membru al Comisiei pentru studii economico-sociale, buge finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul
Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului, pentru a
supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean din data de 24 august 2010.
Se supune la vot acest proces-verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre 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.
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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier
judeţean.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – Preşedintele Comisiei de
validare prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Domnul Bădescu Ion depune jurământul. Asistenţa se ridică în picioare.
3. Completare componenţă comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.
Domnul consilier judeţean Ionică Marin – Şeful grupului de consilieri
judeţeni P.D.-L. propune ca domnul Bădescu Ion – consilierul validat în această
şedinţă – să facă parte din Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement şi din Comisia de validare, adică aceleaşi comisii în
care a activat domnul Neacşa Gheorghe.
Se supune la vot propunerea domnului consilier judeţean Ionică Marin.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre cu privire la:
- constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică;
- desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru
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administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul Comisiei pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. 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 diminuarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumurile judeţene
şi comunale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a sumelor alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul Comisiei pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. 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 modificarea repartizării pe
unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile
judeţene şi comunale.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul Comisiei pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
8. Proiect de hotărâre 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 august 2010.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul Comisiei pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de muncă al
Directorului Serviciului Judeţean de Pază 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 şi 4.
Art. 1 se aprobă cu o abţinere, domnul Dumitrescu Viorel;
Art. 2 se aprobă cu o abţinere, domnul Dumitrescu Viorel;
Art. 3 se aprobă cu o abţinere, domnul Dumitrescu Viorel;
Art. 4 se aprobă cu o abţinere, domnul Dumitrescu Viorel;
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu o abţinere, domnul
consilier judeţean Dumitrescu Viorel.
10. Proiect de hotărâre cu privire la numirea temporară în vederea
exercitării cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director general al
Serviciului Judeţean de Pază Olt.n
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi şi aprobare
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi
Meserii.
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.
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul de
Administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
La art. 4 domnul Preşedinte invită pe domnii consilieri judeţeni să facă
propuneri.
Domnul consilier judeţean Nicolae Vasile propune în Consiliul de
Administraţie la Serviciul Judeţean de Pază pe domnul Cococi Toma Longin.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Vicepreşedinte Ciugulea Ioan propune pe domnul consilier
judeţean Hristea Marian în acelaşi Consiliu de Administraţie.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supun la vot art. 4, 5, 6 şi 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Olt nr. 97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursă de
cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului.
Domnul ŢONCU Dumitru – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I şi II. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Grupul Local
Prietenii Pescarilor Olteni” şi a cheltuielilor aferente proiectului.
Domnul ŢONCU Dumitru – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
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15. Proiect de hotărâre 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 din administrarea Consiliilor locale ale
municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia,
Drăgăneşti - Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt.
A fost scos de pe ordinea de zi de către iniţiator din motivele prezentate
la începutul şedinţei şi cu votul tuturor consilierilor judeţeni.
Se trece la discutarea Proiectului de Hotărâre de pe Propuneri de
suplimentare a Ordinii de zi şi anume :
1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2011 şi a estimărilor
pentru anii 2012 – 2014.
Domnul consilier judeţean IDORAŞ Petre – membrul Comisiei pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se revine la ordinea de zi propriu-zisă pentru punctul rămas
nediscutat şi anume:
16. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Viorel ia cuvântul şi felicită
echipa de fotbal pentru rezultatul foarte bun obţinut în ultimul meci. Deoarece
într-o conferinţă de presă i s-a pus întrebarea dacă merită echipa de fotbal să
primească banii pe care îi repartizează Consiliul Judeţean şi nu a ştiut ce să
răspundă, solicită ca într-o viitoare şedinţă de consiliu să se facă o prezentare
privind banii primiţi de echipa de fotbal.
Domnul Preşedinte i-a răspuns că toate aceste date sunt deja publice, i sau pus şi dânsului asemenea întrebări, este un moment nefericit ca în condiţii de
criză să se dea bani la sport, dar este nevoie de toate sporturile şi în judeţul
nostru.
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Şedinţa 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, alte persoane interesate din partea cetăţenilor şi reprezentanţii massmedia.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

Referent superior
Truşcă Elena
TE/2ex.
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