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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 21 august 2012, convocată
în temeiul art. 94 (1) 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,
domnul subprefect Virgil Delureanu ,25 de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri
judeţeni în funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE
Au absentat domnii consilieri judeţeni: Badescu Ion,Catana Ilie Marian, Popa
Ioan, 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 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

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 30.06 . 2012.

Iniţiator: 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

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati
administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din TVA ,pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012 , pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală,
si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Iniţiator: 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 hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt , prevazuta in bugetul propriu al
Consiliului Judetean Olt pe anul 2012
Iniţiator: 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 hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap pentru luna iunie 2012.
Iniţiator: 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

6. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap pentru luna iulie 2012.
Iniţiator: 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

7.Proiect de hotărâre
agricole pentru anul 2012 .

cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor

Iniţiator: 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

8.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 si a anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 11/26.01.2012, privind aprobarea contractarii unei
finantari rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii lei pentru prefinantarea si
cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeana.

Iniţiator: 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

9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Conventiei de Colaborare
intre Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul
Judeţean Olt si Fundatia Hope and Hope for Children Romania
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedinte al Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţeni

10.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.42/29.03.2012 referitoare la actualizarea componentei
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Iniţiator: domnul Pau Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor

11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama,numar de personal
si stat de functii la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedinte al Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţeni

12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Monografiei economico –
militare a judetului Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedinte al Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţeni

13. 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
următoarele proiecte de hotarare :
1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea desemnarii nominale ca
membrii al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii.

2. Proiect de hotărâre cu privire la incetare detasare si incetare suspendare
din initiativa angajatorului a contractului individual de munca .
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii.

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 de constituire a
Consiliului Judeţean din data de 09 iulie 2012.
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 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
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 30.06 . 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati
administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din TVA ,pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012 , pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală,
si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
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 hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt , prevazuta in bugetul propriu al
Consiliului Judetean 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
5. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap pentru luna iunie 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
6. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap pentru luna iulie 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

7.Proiect de hotărâre
cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor
agricole 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
8.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 si a anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 11/26.01.2012, privind aprobarea contractarii unei
finantari rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii lei pentru prefinantarea si
cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeana.
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 I,II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi
9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Conventiei de Colaborare intre
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul Judeţean
Olt si Fundatia Hope and Hope for Children Romania .
Domnul Nicolae Vitan - 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 hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.42/29.03.2012 referitoare la actualizarea componentei
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Domnul Ghiorghita Brinaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărire
pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot pe rind articolele I,II. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi .
11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama,numar de personal
si stat de functii la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
Domnul Nicolae Vitan - 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.

12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Monografiei economico –
militare a judetului Olt
Domnul Nicolae Vitan - 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.

Se trece la prezentarea si dezbaterea proiectelor de hotărâre
Propuneri de suplimentare a ordinii de zi,,

de pe ,,

1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea desemnarii nominale ca membrii al
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.

Domnul Nicolae Vitan - 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.
Art. 1 Se supune la vot fiecare membru desemnat.
Domnul Ion Voicu - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi
Domnul Florentin Diaconu - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul V irgil Delureanu - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Idoras Petre- Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Ciocan Dan - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Vitan Nicolae - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Brinaru Gheorghita - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Nitu Lucian - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Florea Nicolae - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Draghici Nicolae - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Martin Pompilian Nicolae - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de
voturi.
Domnul Bratu Paul Sabin - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi
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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la incetare detasare si incetare suspendare
din initiativa angajatorului a contractului individual de munca .

Domnul Nicolae Vitan - 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte intreabă dacă sunt propuneri .
Propuneri,intrebari,interpelari .Nu sunt.

Domnul Secretar solicita consilierilor judeteni care nu au comunicat Declaratiile
de avere , Declaratiile de interese , Declaratiile de interese personale si Curicullum
Vitae sa le comunice la Consilul Judetean Olt in cel mai scurt timp.
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/PF/1ex

