
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  23  febru arie 2012,  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,  vicepreşedintele Consiliului Judeţen, Ioan CIUGULEA , 28 de 
consilieri jude ţeni din cei 30 de consilieri jude ţeni  în funcţie, precum şi   
Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE  .  
           Au absentat domnul vicepresedinte Ioan NEDELEA  si domnii consilieri 
judeţeni :  Cococi Toma Longin, Dinoiu Ion.                                               
           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 cotizaţiei judeţului Olt la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2012. 

 
   Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

                 2. Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  Consiliului 
Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România  
(UNCJR) pentru anul 2012.  

 
  Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                               Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al 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 aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2012. 
 

            Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

     
 

     
   4. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului  
Judeţean Olt  la bugetele de venituri  si cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regionala Sud –Vest Oltenia si Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera  
Romania –Bulgaria –Calaraşi ,pentru anul 2012. 

 
         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

   5. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt 
pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice Pentru Serviciul  de Alimentare cu Apa si  de Canalizare Oltul pe anul 
2012. 
                              
                             Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                            Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                              domeniului public  şi privat al judeţului 

 

   6. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt  
pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ’,,Olt-Eco’’ pe 
anul 2012. 
                              
                             Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                            Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                              domeniului public  şi privat al judeţului 

 

   7. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al   Consiliului 
Judeţean pe anul 2012. 
                
                Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                        Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele 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  Ghidului solicitantului   
privind  regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile publice  alocate  
pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2012, 
si  numire comisie de evaluare si selectie a proiectelor sportive.   
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                            Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                              domeniului public  şi privat al judeţului 
 

     9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  darea in  folosinta  gratuita  a unor  
 



 
 
 
imobile din domeniul public  al judeţului Olt ,Inspectoratului  pentru Situatii de 
Urgenta  ,, Matei Basarab’’ al judetului Olt.  
                  
                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţ 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş    –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                        buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                        domeniului public şi privat al judeţului 

 

                  10. Proiect de hot ărâre cu privire la atribuirea unei licente de traseu 
pentru efectuarea  transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
               
                  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. 
 

        11.  Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale 
publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  
pentru persoane cu handicap pentru luna ianuarie  2012. 
                                       
                   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. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului  Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2011. 
 
                                              Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean. 
     

           13. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii   judeţeni pe anul  
2011. 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 

         14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisia juridica  pe anul 
2011. 
                                                
                                                       Prezintă: Preşedinteile comisiei . 
 

          15. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se propune de către domnul Presedinte suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte  de hotărâre . 
 

                        1. 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 2012 
    
              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 infiintare post  aferent personalului 
contractual in cadrul Serviciului Unitatea de Implementare  a Proiectelor, pe 
perioada derularii proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor in 
judetul Olt’’ ,proiect finantat din fonduri  externe nerambursabile 
 

    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. 

 
    3. Proiect de hot ărâre  cu privire  transformare posturi  in statul de functii  al 
BIBLIOTECII  JUDETENE ,, ION MINULESCU ” 

        
 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. 

 
 

         Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerile efectuate 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 26 ianuarie 2012. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
        Se trece la ordinea de zi. 
         
    1. Proiect de hot ărâre  cu privire  la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2012. 
              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. 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 aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  
la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 
2012.  
              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. 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 aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2012. 
 
        



 
 
 

       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. 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 aprobarea contribuţiei Consiliului  
Judeţean Olt  la bugetele de venituri  si cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regionala Sud –Vest Oltenia si Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera  
Romania –Bulgaria –Calaraşi ,pentru anul 2012. 
              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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

           5. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt 
pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice Pentru Serviciul  de Alimentare cu Apa si  de Canalizare Oltul pe anul 
2012. 
              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 . Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

          6. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt  
pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ’,,Olt-Eco’’ pe 
anul 2012.  
              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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
         7. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al   
Consiliului Judeţean pe anul 2012. 
              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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
           8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  Ghidului solicitantului  
privind  regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile publice  alocate pentru 
activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2012,si  
numire comisie de evaluare si selectie a proiectelor sportive.   
 



                     
             
 
 
 

  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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

             9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  darea in  folosinta  gratuita  a unor 
imobile din domeniul public  al judeţului Olt ,Inspectoratului  pentru Situatii de 
Urgenta  ,, Matei Basarab’’ al judetului Olt.    
              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. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
                  10. Proiect de hot ărâre cu privire la atribuirea unei licente de traseu 
pentru efectuarea  transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
        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. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

        11.  Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale 
publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  
pentru persoane cu handicap pentru luna ianuarie  2012. 
          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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
   - Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem 
rapoarte care sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă 
citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte  sunt 
urmatoarele: 
           
        12. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean pe anul 2011. 
       Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
      13. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii   judeţeni : Marius 
Oprescu, Mandres Dica Milena pe anul 2011. 
Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 



          
 
     14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisia de specialitate a 
Consiliului judeţean Olt  respectiv  comisia juridica pe anul 2011.  
         Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi 
                                                      
     Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre    de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,,  
 
       1. 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 2012 
       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. 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 infiintare post  aferent personalului 
contractual ,in cadrul Serviciului Unitatea de Implementare  a Proiectelor, pe 
perioada derularii proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor in 
judetul Olt’’ ,proiect finantat din fonduri  externe nerambursabile. 
        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. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
   3. Proiect de hotărâre  cu privire  transformare posturi  in statul de functii  al 
BIBLIOTECII  JUDETENE ,, ION MINULESCU ” 
   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. 
     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. 

    
      - Domnul preşedinte intreabă dacă sunt propuneri .  

     Domnul  consilier Gigi Vâlceleanu propune sa se initieze un proiect de hotarare 
in care sa se prevada  ca toţi consilierii să renunţe la indemnizaţia lor pe luna 
februarie 2012, iar banii să fie donaţi persoanelor aflate în judeţele afectate de 
ninsori.                                                                                                                           

     Domnul Presedinte apreciaza aceasta propunere, dar precizeaza ca fiecare 
consilier  este liber sa-si doneze indemnizatia.  

   Domnul Presedinte a declarat ca renunta la indemnizatia sa pe luna februarie    
pentru  a-i ajuta pe acei oameni. Arata  ca locuitori judetului Olt au  fost mai 
norocoşi din acest punct de vedere, vremea a fost mai blândă în această zonă.  

 



 

    Mulţumeste  iniţiatorului acestui proiect şi totodată şi celor care se vor alătura 
gestului de a sprijini persoanele  care au avut de suferit de pe urma caderilor 
masive de zapada  din aceasta iarna. 

        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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