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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 24 octombrie 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 ,24 de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri
judeţeni în funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE
Au absentat domnii consilieri judeţeni: Belinski Pavel,Brinaru Gheorghita,Catana
Ilie Marian,Mirea Siminica,Paunescu Teiu, Popa Ioan.
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 incetare mandat de consilier judetean;
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

2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judetean;
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

3.Completare comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt;
4. 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt la data de 30.09 . 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 septembrie 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
cu privire la: constituire echipa intersectoriala
locala(E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la
nivelul judetului Olt
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu
Prezintă: domnul Ionel-Cristian Gheorghe

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială activităţi sportive şi de agrement.

8.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea literei a),a alin.(2) al art.1 din
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 114/27.09.2012 privind distribuirea din
depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare
Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2012;
Iniţiatori: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dan Ciocan
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, Industrie, servicii publice şi
comerţ.

9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
pentru anul 2013;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi
culte.

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Camerei Agicole Judetene Olt pentru anul 2013;
Iniţiatori: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dan Ciocan
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, Industrie, servicii publice şi
comerţ.

11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul
2013;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dan Ciocan
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, Industrie, servicii publice şi
comerţ.

12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul
2013;
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.Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi in statul de functii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi
culte.

14.Proiect de hotărâre cu privire la incetare suspendare contract individual de
munca din initiativa salariatului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
, acordare concediu fara plata si suspendare contract individual de munca din
initiativa salariatului , pe perioada concediului fara plata;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi
culte.

15.Proiect de hotărâre cu privire la desfiintarea clasei de Arta a miscarii
manechine si infiintarea clasei de Arta cine/foto, din cadrul Scolii Populare de Arte
si Meserii
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi
culte.

16 .Proiect de hotărâre cu privire la infiintare posturi
contractual in cadrul Serviciului Juridic –Contencios.

aferente personalului

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

17 .Proiect de hotărâre cu privire la organizarea si functionarea Unitatii de
Implementare a Proiectului ,,Sistem Integrat de management al deseurilor in
judetul Olt” – UIP1
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 istorice si de arhitectura.

18 .Proiect de hotărâre cu privire la aprobare achizitionare de servicii juridice
de catre Spitalului 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

19 .Proiect de hotărâre cu privire la stabilire indemnizatie de sedinta pentru
presedintele si membri Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru
Adulti
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

20 .Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea strategiei judetene de
dezvoltare a serviciilor sociale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului
pe termen mediu si lung si a Planului de implementare a Strategiei.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă: domnul
Petre Silviu Neacsu

– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi
culte.

21 .Proiect de hotărâre cu privire la schimbare sediu pentru Camera Agricola
Judeteana Olt
Iniţiatori: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dan Ciocan
– Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, Industrie, servicii publice şi
comerţ.

22 .Proiect de hotărâre cu privire la dare in administrare Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina , a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.

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

23. Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei civice a
comunitatii judetului Olt ,in trimestrul II si trimestrul III 2012.
24. 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 aprobarea documentatiei tehnicoeconomice cu
principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii,,lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene,,
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

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea anexei la
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.33/29.03.2012 privind aprobarea contractarii
unei finantari rambursabile interne , in valoare de 10.000.000 lei
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

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 27 septembrie 2012.
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la incetare mandat de consilier judetean;
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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judetean;
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.
3.Completare comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt;
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt propune ca domnul
Mitroi Florea consilier al carui mandat a fost validat ,sa faca parte din comisia de
specialitate a Consiliului Judetean Olt,
pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia
mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură in locul doamnei Man Felicia
careia i -a incetat mandatul.
Prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate de voturi .
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt propune
ca domnul consilier Mitroi Florea sa faca parte si din comisia de validare a
Consiliului Judetean Olt in locul doamnei Man Felicia .
Prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate de voturi .
4. 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 1,2,3,4,5,6,7. 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 aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt la data de 30.09 . 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
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 septembrie 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: constituire echipa intersectoriala locala(E.I.L.)
pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul judetului
Olt.
Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 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
8.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea literei a),a alin.(2) al art.1 din
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 114/27.09.2012 privind distribuirea din
depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare
Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2012;
Domnul Dan Ciocan -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 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 Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
pentru anul 2013;
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Camerei Agicole Judetene Olt pentru anul 2013;
Domnul Dan Ciocan -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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul
2013.
Domnul Dan Ciocan -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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul
2013;
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.
13.Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi in statul de functii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina;
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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.
14.Proiect de hotărâre cu privire la incetare suspendare contract individual de
munca din initiativa salariatului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
, acordare concediu fara plata si suspendare contract individual de munca din
initiativa salariatului , pe perioada concediului fara plata;
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
15.Proiect de hotărâre cu privire la desfiintarea clasei de Arta a miscarii
manechine si infiintarea clasei de Arta cine/foto, din cadrul Scolii Populare de Arte
si Meserii.
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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.
16 .Proiect de hotărâre cu privire la infiintare posturi aferente personalului
contractual in cadrul Serviciului Juridic –Contencios.
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.
17 .Proiect de hotărâre cu privire la organizarea si functionarea Unitatii de
Implementare a Proiectului ,,Sistem Integrat de management al deseurilor in
judetul Olt” – UIP1.
Domnul Toma Pruna - secretarul 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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi .
18 .Proiect de hotărâre cu privire la aprobare achizitionare de servicii juridice
de catre Spitalului 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
19 .Proiect de hotărâre cu privire la stabilire indemnizatie de sedinta pentru
presedintele si membri Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru
Adulti
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
20 .Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea strategiei judetene de
dezvoltare a serviciilor sociale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului
pe termen mediu si lung si a Planului de implementare a Strategiei.
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
21 .Proiect de hotărâre cu privire la schimbare sediu pentru Camera Agricola
Judeteana Olt
Domnul Dan Ciocan -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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
22 .Proiect de hotărâre cu privire la dare in administrare Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina , a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean 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 1,2,3,4,5,6. 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
Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei civice a
comunitatii judetului Olt ,in trimestrul II si trimestrul III 2012.
, care este în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca i se mai dă citire.Se
aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentata.
23. Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei civice a
comunitatii judetului Olt ,in trimestrul II si trimestrul III 2012.
Prin vot deschis . 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 aprobarea documentatiei tehnicoeconomice cu
principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii,,lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene,,
Domnul Toma Pruna - secretarul 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 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 modificarea si completarea anexei la
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.33/29.03.2012 privind aprobarea contractarii
unei finantari rambursabile interne , in valoare de 10.000.000 lei
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.

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
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