
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa extraordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  13  decem brie   2011,  convocat ă  
                           în temeiul  art. 94 (2) din Legea administra ţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, r epublicat ă, 
          cu  modific ările şi complet ările ulterioare. 
 

 
 Sunt prezen ţi: Vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Ioan 
NEDELEA  şi Ioan CIUGULEA ,  26 consilieri jude ţeni din cei 30  consilieri 
jude ţeni  în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE. 
          Au absentat domnul Presedinte al Consiliu lui Judetean Olt  Paul 
Stanescu si domnii consilieri judeţeni: Bratucu Gabriel,Dinoiu Ion, Onica 
Rudelf, Zlavog Gheorghe.                                                                                                                                                                         
            Domnul Ioan Ciugulea , Vicepre şedintele 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 hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011 

 
                                         Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

             Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                        buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                         domeniului public şi privat al judeţului 
 

           2. 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 2011. 
 
 

           Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
             Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                        buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 
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    3. Proiect de hot ărâre  cu privire  la  repartizarea pe unitati administrativ 
teritoriale a influentelor la sumele defalcate  din TVA pentru  echilibrarea 
bugetelor locale  si a sumelor alocate  din cotele defalcate  din impozitul pe 
venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2011,pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare  locala si pentru sustinerea  proiectelor de 
infrastructura  care necesita cofinantare locale 
                    
                                 Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                      Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                              buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  

                                                                                                         domeniului public şi privat al judeţului 
 

 
                           4. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
                   Se  supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
          

Domnul Vicepre şedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  
Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean din data de 24  noiembrie   2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
   
         Se trece la ordinea de zi.  
   

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011. 

 
                Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  
economico sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  
domeniului public si privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte.  
     Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 si 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  alocarea unei sume din Fondul  de 
rezervă  bugetară la dispoziţia Consiliului   Judeţean Olt, prevăzut in bugetul 
propriu al Consiliului   Judeţean Olt pe anul 2011. 
 
                Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  
economico sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  
domeniului public si privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte.  
     Se supun  la vot, pe rând, articolele 1si 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  repartizarea pe unitati administrativ 
teritoriale a influentelor la sumele defalcate  din TVA pentru  echilibrarea 
bugetelor locale  si a sumelor alocate  din cotele defalcate  din impozitul pe 
venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2011,pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare  locala si pentru sustinerea  proiectelor de 
infrastructura  care necesita cofinantare loca 
     
                Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  
economico sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  
domeniului public si privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte.  
     Se supun  la vot, pe rând, articolele 1si 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
          
          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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