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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  iunie  2011,  convocat ă  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administra ţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, r epublicat 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 ,  16 consilieri jude ţeni din cei 30  consilieri jude ţeni  în funcţie, 
precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE   
         Sunt absenti domnii consilieri judeţeni :  Bacanu Cozmin, Badescu Ion, 
Ciucu Gheorghe Alin, Dinoiu Ion,  Floarea Monica Elena,  Gheorghe Ionel 
Cristian, Hristea Marian, Ionica Gh. Marin, Mandres Dica Milena, Nicolae Vasile, 
Onica Rudelf, Popa Claudiu,  Popa Ioan,   Vilceleanu Gigi Ernes,                                                                                                                   
         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 aprobarea Regulamentului  Intern 
De Organizare si Functionare a aparatului de specialitate  si a aparatului 
permanent  de lucru ale Consiliului  Judetean Olt ,precum si a Cabinetului 
Presedintelui Consiliului  Judetean Olt 
              

              Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                     Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                                        cetăţeni. 
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                  2. Proiect de hot ărâre cu privire la  trecerea unui imobil din domeniul 
public in domeniul privat al judetului , aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie  
Schitu Greci in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia. 

               
                       Ini ţiator: domnul Pau 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 

     

                               
                     3. Proiect de hot ărâre cu privire   actualizarea si prelungirea                      
valabilitatii  Programului de transport public judetean  de persoane prin curse 
regulate  pentru  perioada 2008 -  2011 
 

                                Iniţiatori:  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  organizarea referendumului  la 
nivelul Judetului Olt in vederea consultarii cetatenilor , referitor la desfiintarea 
Judetului  Olt. 
 

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

                          5.Proiect de hotărâre  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 

  
 

          6. Proiect de hot ărâre 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,   
                                                                                        administra   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 Directiei Generale de Asistenta Socială  si Protecţia  
Copilului Olt 
pentru persoane cu   handicap   pentru luna mai 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 

           
                  8.Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea structurii serviciilor 
specifice  prin care se constitue  veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, 
cuantumul  tarifelor si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor.  
 

             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 

              
                   9.  Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Actului  aditional 
nr.6(2/2011) la Contractul de asociere  intre Consiliul  Judetean Olt si Clubul 
Sportiv ,,Aluminiu Alro   ’’ Slatina – Sectia Fotbal. 
 

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

 
                  10.  Proiect de hot ărâre cu privire la  preluarea in cadrul structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologe Scornicesti  a Dispensarului TBC   
Draganesti Olt , din cadrul Centrului  de Sanatate Draganesti Olt; 

- aprobare organigrama ,numar de personal si stat de functii pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologe Scornicesti .  

 
             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

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

 
                        11. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
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  26  MAI 2011. 

 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                                  
                                   Se trece la ordinea de zi.  
 
 
                   1 . Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  Intern 
De Organizare si Functionare a aparatului de specialitate  si a aparatului 
permanent  de lucru ale Consiliului  Judetean Olt ,precum si a Cabinetului 
Presedintelui Consiliului  Judetean Olt 
 
          



 
 
 
 

                   Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică,  juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

                    2. Proiect de hot ărâre cu privire la  trecerea unui imobil din domeniul 
public in domeniul privat al judetului , aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie  
Schitu Greci in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia. 
                
                Domnul.Petre Idoraş, – Presedintele  comisiei pentru studii  economico 
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si 
privat al judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
     Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
               

                     3. Proiect de hot ărâre cu privire   actualizarea si prelungirea                      
valabilitatii  Programului de transport public judetean  de persoane prin curse 
regulate  pentru  perioada 2008 -  2011 
       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 1,2,3,4.  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  organizarea referendumului  la 
nivelul Judetului Olt in vederea consultarii cetatenilor , referitor la desfiintarea 
Judetului  Olt. 
           Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică,  juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

                     
                          5.Proiect de hotărâre  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, – Presedintele  comisiei pentru studii  
economico sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului 
public si privat al judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 
 



 
 

          6. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea  bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011. 
                                          Domnul.Petre Idoraş, – Presedintele  comisiei pentru 
studii  economico sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea  
domeniului public si privat al judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare 
articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

                    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 Directiei Generale de Asistenta Socială  si Protecţia  
Copilului Olt  pentru persoane cu   handicap   pentru luna mai 2011. 
     
         Domnul.Petre Idoraş, – Presedintele  comisiei pentru studii  economico 
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si 
privat al judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
                  8.  Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea structurii serviciilor 
specifice  prin care se constitue  veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, 
cuantumul  tarifelor si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor.  

                                   
                   Domnul.Petre Idoraş, – Presedintele  comisiei pentru studii  
economico sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului 
public si privat al judetului prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi 
 
                9.  Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Actului  aditional 
nr.6(2/2011) la Contractul de asociere  intre Consiliul  Judetean Olt si Clubul 
Sportiv ,,Aluminiu Alro   ’’ Slatina – Sectia Fotbal. 
Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

               
               10.  Proiect de hot ărâre cu privire la  preluarea in cadrul structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologe Scornicesti  a Dispensarului TBC   
Draganesti Olt , din cadrul Centrului  de Sanatate Draganesti Olt; 

- aprobare organigrama ,numar de personal si stat de functii pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologe Scornicesti .  

 
 
 
 



 
 
 
           Domnul Nicolae Drăghici peşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, 
activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de 
hotărire pe fiecare articol in parte. 
         Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
         Domnul Presedinte se adreseaza Secretarului Judetului  solicitindu - i sa 
invite la Sedintele Consiliului Judetean Olt  si managerii  Spitalelor Judetene. 
        
         Se trece la propuneri ,intrebari ,interpelări. 
 
    Domnii  consilieri judeteni Dumitrescu Viorel  si Mateescu Tiberiu isi exprima  
indignarea pentru  absenta de la  sedinta  a  consilierilor   P.D.L. si apreciaza  ca 
managerii Spitalelor Judetene vor participa  la sedintele Consiliului  Judetean. 
 
         Domnul Secretar al Judetului Olt  Marin  Dobre prezinta referatul  intocmit de 
Seviciul Juridic cu privire la reincadrarea  in functia de Director General la 
Serviciul Judetean de Paza a domnului  Dragos Turcitu ca urmare a sentintei  
judecatoresti. 
          Domnul Presedinte supune la vot conform legii  proiectele de hotarare  
referitoare la  reincadrarea domnului Dragos Turcitu  in functia de Director 
General al Serviciului  Judetean de Paza   si  de incetare a  numirii temporare  in 
vederea exercitarii cu caracter temporar  a functiei de conducere  de Director 
General al Serviciului  Judetean de Paza a domnului  Emil Popa. 
         Se aprobă în 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      
 
 
PF/1ex.  

   


