
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               

                                   încheiat  în  şedinţa extraordinara a                                 

                         
                           din  data  de  16  noiembrie  2012,  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,  
vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu  şi Ioan CIUGULEA, 
20 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în funcţie, precum şi   
Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
      Au absentat domnii consilieri judeţeni:Ciocan Dan,Gheorghe Ionel Cristian, 
Gheorghe Mariana,Idoras Petre,Ionica Marin,Moisescu Ion,Niculae Florea,Niculescu 
Dumitru,Pruna Toma,Taifas Ionel Marian.  
        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 repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  a 
sumelor  defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 

 
                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                            Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al 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 2012. 
 

                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                               buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
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         3. 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 următorul 
proiect de hotarare   
        

     1. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea contractarii unei linii de credit 
intern in valoare de 51.500 mii lei, pentru cofinantarea si prefinantarea proiectelor de 
interes judetean finantate  din fonduri nerambursabile  de la Uniunea Europeana. 
 

 
             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                 Prezintă : domnul Petre Idoraş     –  Preşedinte al 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  propunera 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 24 octombrie 2012. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi 
 

 
                                   Se trece la ordinea de zi.  

 

         1.Proiect de hotărâre cu privire  la repartizarea pe unitati administrativ  
teritoriale  a sumelor  defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2012. 
    Domnul Rotea  Catalin Sefan – Secretarul 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.  
      Domnul consilier  Teiu Păunescu ,referitor la art.1 solicita explicatii cu privire la 
diferentele mari de sume repartizate,precizand ca unele primarii  nu au primit nici un 
leu . 
     Intreaba pe ce criterii s-au facut repartizarea sumelor. 
     Domnul presedinte mentioneaza ca  nu s-a făcut nimic politic, asta să fie foarte 
clar! În momentul în care ordonanţa a apărut, s-a expicat primarilor  ce au de facut . 
Toate primăriile au primit adresa prin care li s-a cerut să înainteze către Consiliul 
Judeţean situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate. Unele au avut sume foarte 
mari, altele au menţionat datorii zero. 
  Precizeaza ca  banii nu  ajung, pentru că datoriile erau de aproximativ 300 de 
miliarde, astfel că  am repartizat proporţional  sumele respective. 
 Directorul economic da  amănunte despre modul cum s-a decis, conform  
legii, repartizarea.   
        Doamna Director Constanţa Dumitru a precizat că sumele solicitate de primării 
sunt mai mari decât cele repartizate judeţului conform anexelor din O.U.G. 
nr.61/2012, iar repartizarea s-a făcut de către Serviciul Buget din cadrul Direcţiei de 
Buget - Finanţe proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin  



 
 
cereri. Lămuriri suplimentare a adus şi vicepreşedintele Ioan Ciugulea, explicând că, 
într-adevăr, sunt şi alte primării care ar fi avut nevoie de bani.De altfel, în motivarea 
proiectului supus votului consilierilor judeţeni se vorbeşte inclusiv de consultarea 
structurilor asociative ale primarilor din judeţul Olt, A.C.O.R. şi A.O.R., consemnată 
în procesul verbal nr. 10.547 din 15 noiembrie 2012.  
   Supus la vot art.1se aproba cu doua abtineri domnul consilier  Teiu Păunescu si 
domnul consilier  Guinea Valeriu. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 2,3,4,5. 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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
          Inainte de prezentarea proiectului de hotarare,domnul Presedinte prezinta 
Nota Directiei Finante  nr.10592/15.11.2012 cu privire la rectificarea bugetului , 
urmand ca anexele 1,1b,3 sa se modifice in mod coprespunzator.Propunerile  
respective se aproba in unanimitate. 
      Domnul Rotea  Catalin Sefan – Secretarul 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 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă in unanimitate cu 
propunerile efectuate  in nota nr. 10 592 /15.11.2012. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi cu 
propunerile efectuate. 
      Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hotărâre   de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,, 
          
       1. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea contractarii unei linii de credit 
intern in valoare de 51.500 mii lei, pentru cofinantarea si prefinantarea proiectelor de 
interes judetean finantate  din fonduri nerambursabile  de la Uniunea Europeana.                                             
      Domnul Rotea  Catalin Sefan – Secretarul 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.  
    Consilierul PP-DD Trifu Catalin a cerut explicaţii pentru faptul că se îndatorează 
judeţul pentru mai mulţi ani, în condiţiile în care proiectele au perioadă de 
implementare 2013, iar mare parte din bani se vor recupera din rambursări în cadrul 
proiectelor . 
    Domnul Preşedinte Paul Stănescu a explicat, în schimb, că acesta a fost termenul 
agreat de instituţia bancară, reuşindu-se contractarea la a treia strigare.   
     Suma este necesară pentru cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor de interes 
judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Este vorba 
de proiectele referitoare la: reabilitări de drumuri,  amenajarea Centrului de Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti – Olt, reabilitare a secţiilor expoziţionale de la Muzeul  
Judeţean, managementul situaţiilor de urgenţă provocate de evenimente hidro - 
meteo periculoase, bursa de cereale de la Corabia, extinderea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă etc.  
 
 



 
 
 
     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 

                                                                Floarea  Popa 
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