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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  iulie  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 ,  27 consilieri jude ţeni din cei 30  consilieri jude ţeni  în funcţie, 
precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE   
         Sunt absenti domnii consilieri judeţeni :  Bratucu Gabriel, Dinoiu Ion,  Hristea 
Marian.                                                                                                                                                                                         
         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 hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06.2011 

                                                                                                      
                   Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                   Prezintă: domnul Petre IDORAŞ               -   Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                          economico-sociale, buget finanţe, integrare europeană,   
                                                                                          administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 
 

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

                   Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                   Prezintă: domnul Petre IDORAŞ               -   Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                          economico-sociale, buget finanţe, integrare europeană,   
                                                                                          administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
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3. 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 D.G.A.S.P.C. Olt pentru persoane cu handicap, 
pentru luna iunie 2011.  

 
            Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                   Prezintă: domnul Petre IDORAŞ               -   Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                          economico-sociale, buget finanţe, integrare europeană,   
                                                                                          administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

 
4. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcţii al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 
 
                 Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

                                Prezintă: domnul Nicolae DRĂGHICI       -  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                                        activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 

 
           Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

                               Prezintă: domnul Nicolae DRĂGHICI       -  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                                        activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestuia.   

 
            Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU            -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                   Prezintă: domnul Petre IDORAŞ               -   Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                          economico-sociale, buget finanţe, integrare europeană,   
                                                                                          administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

7. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru 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 I al anului 2011.    
 

            Prezintă: domnul Constantin Stelian Emil MOŢ     Director General al D.G.A.S.P.C. Olt 
 
 

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii judeţului Olt pe trimestrul II al anului 2011.  

  
              Prezintă: domnul Petre IDORAŞ   Preşedinte  A.T.O.P. 

 
9. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I al 

anului 2011. 
             Prezintă: domnul Paul STĂNESCU   Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

 
10. Propuneri, întrebări, interpelări. 

 
                    Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se propune de către domnul Presedinte suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarul  proiect  de hotărâre . 
 
 



 

          1.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de 
Rezerva  bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut  in bugetul 
propriu  al Consiliului Judetean Olt pe anul 2011 
             
                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu       – Preşedintele Consiliului Judetean              
                   Prezintă: domnul Petre Idoras                  - Preşedintele Comisiei pentru studii  

                                                                       economico-sociale, buget finanţe, integrare europeană,  administrarea  
                                                                      domeniului public    şi   privat al judeţului 

 
           Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerea efectuata de 
domnul Presedinte. Se aprobă în 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 28  iunie 2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                                
                                   Se trece la ordinea de zi.  
 
                   1 . Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie 
a bugetului Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06.2011 
       

                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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire , se aprobă în unanimitate de voturi. 
                                       2. 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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire , se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
               

                     3. Proiect de hot ărâre cu la stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt pentru persoane cu handicap, 
pentru luna iunie 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. 
                                                                                     

                     4. Proiect de hot ărâre cu privire la  privire la transformare post 
în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 
 



     
             
 
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. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

                          5.Proiect de hot ărâre  cu privire  la  la aprobare 
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
 
           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. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

          6. Proiect de hot ărâre cu privire la la trecerea unui imobil din 
domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Spitalului 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării 
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. 
      Domnul Presedinte  supune aprobarii   intregul proiect de hotarire  cu 
propunerea de revocare  a hotaririi Consiliului Judetean cu acelasi obiect de 
reglementare  din luna iunie 2011 respectiv Hotarirea Consiliului Judetean  nr. 69 
din 28 iunie 2011 care, nu a intrunit  numarul necesar de voturi, datorita numarului 
mare de absenti la sedinta, respectiv un numar de 14 consilierii absentifapt ce nu 
a permis  aprobarea cu 2/3 a proiectului de hotarire. 
         Se aprobă în unanimitate de voturi.  
 

                       Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, pe ordinea 
de zi suntdoua rapoarte si o informare.Acestea sunt în mapele consilierilor,pe 
care îi consultă daca li se mai dă citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie 
prezentate. Acestea sunt urmatoarele: 
 

  7. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru 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 I al anului 2011.    

 Prin vot deschis raportul , se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii judeţului Olt pe trimestrul II al anului 2011.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 Prin vot deschis informarea , se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
9. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I al 

anului 2011. 
                    Prin vot deschis raportul , se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
          Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hot ărâre    de pe  
,, Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,,  
                   

          1.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de 
Rezerva  bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut  in bugetul 
propriu  al Consiliului Judetean 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. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . 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      
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