
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  27  SEPTE MBRIE    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,  
vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu  şi Ioan CIUGULEA ,  
domnul subprefect Virgil Delureanu ,28 de  consilieri jude ţeni din cei 30  consilieri 
jude ţeni  în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
        Au absentat domnii consilieri judeţeni: Idoras Petre,  Vitan Nicolae.    
                                            
        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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
 

                      Ini ţiator:   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 hot ărâre cu privire la  repartizarea  pe unitati administrativ- 
teritoriale a influentelor  la  sumele  defalcate  din TVA si la cotele defalcate  din 
impozitul pe venit ,pentru echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 , pentru 
achitarea arieratelor  ,pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru 
susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală. 
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                                   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 
 

      3. Proiect de hot ărâre 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 august 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 proiectului ,,Port Turistic si de 
Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente 
proiectului. 
 

                                  Iniţiator:   domnul Paul                Stănescu     – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                 Prezintă: domnul Ionel-Cristian  Gheorghe      – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 
                                                                                                                  socială  activităţi sportive şi de agrement. 
 

      5.Proiect de hot ărâre     cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru 
proiectul ,,Port Turistic si de Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 
 

              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 
 
     

      6.Proiect de hot ărâre    privind atribuirea unei licente de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
 

                  Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                comerţ.       

 

      7.Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea  Hotărâri Consiliului Judeţean Olt 
nr. 132/24.11.2011, referitoare la desemnarea  reprezentantului  Consiliului 
Judeţean Olt in Comisia Paritara  pentru formularea   propunerilor pentru atribuirea 
traseelor  si a licentelor de traseu. 
 

               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        
 

 
       8.Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea  unui  imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt , aflat in administrarea  Spitalului de Pshiatrie Schitu 
Greci, in vederea scoaterii  din functiune  si a demolarii acestuia .                               
 

                                 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 



 

          9.Proiect de hot ărâre   cu privire la modificarea articolului 3  al Hotărâri 
Consiliului Judeţean Olt nr. 35/24.02.2011 cu privire la aprobare organigrama 
,numar de personal, stat de functii,Regulament de organizare si functionare  si 
Consiliul de administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt 
                                      

                  Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                comerţ.       

   

       10.Proiect de hot ărâre   cu privire la  modificarea alineatului(1) al articolului 1 
din  Hotararea Consiliului Judeţean Olt  nr. 113/2010 cu privire la constituire  
structura cu atributii specifice  in domeniul managementului  asistentei medicale  
modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 137/2011. 
 
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu              –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul Petre Silviu   Neacsu            – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     
                                                                                             activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  
                                                                                              culte. 

     
       11.Proiect de hot ărâre   cu privire la  modificarea punctului nr.II al articolului 1  
din Hotararea Consiliului Judetean  Olt nr. 114/2010 cu privire la  numire 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt  in calitate de  membri si membri supleanti  
in Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare  publice  cu paturi pentru care  s-
a aprobat  transferul managementul  asistentei medicale catre Consiliul Judetean 
Olt, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean  Olt   nr.  138 /2011 
            
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     
                                                                                            activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  
                                                                                             culte. 
 

        12.Proiect de hot ărâre   cu privire aprobare organigrama , numar de personal 
,stat de functii  , Regulamentul de Organizare si Functionare  si plan de scolarizare 
pentru anul scolar 2012-2013 si inlocuire membru al Consiliului de Administratie la 
Scoala  Populara de Arte si Meserii 
                                
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu                   –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul       Petre Silviu   Neacsu            – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     
                                                                                                activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  
                                                                                                           culte. 

 

          13 .Proiect de hot ărâre   cu privire la infiintare post  aferent personalului 
contractual ,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 Judeţean 

                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  

                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 
 

         14 .Proiect de hot ărâre   cu privire la prelungire exercitare cu caracter 
temporar   a functiei de Director  al  Scolii Populare de Arte  si Meserii 
     
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     
                                                                                            activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  
                                                                                             culte. 



 
 
        15.Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobare  Caiete de Obiective  pentru 
concursurile  de proiecte de management  organizate  pentru Scoala  Populara de 
Arte si Meserii si Ansamblul Profesionist  pentru Promovarea Culturii Traditionale 
,,Doina Oltului” 
 
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     
                                                                                            activitate  ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  
                                                                                             culte. 

 
 

        16.Proiect de hot ărâre   cu privire la suplimentarea numarului de personal al  
Spitalului Judetean de Urgenta  Slatina cu un  post de liftier. 
     

                      Ini ţiator:   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 
 
  

17.Proiect de hot ărâre   cu  privire la actualizarea Adunarii Generale  a  
Actionarilor la SC,,OLTDRUM ’’SA    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      
   
     
 

         18. 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 hotarare  : 
 
 

               1. Proiect de hotărâre  cu privire  distribuire din depozite a produselor 
alimentare in cadrul Planului anual European  de  furnizare  Ajutoare alimentare  in 
beneficiul persoanelor  cele mai Defavorizate – PEAD 2012 

 
         Ini ţiator:   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    
                                                                                        cetăţeni. 

           
 

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

                  Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                comerţ.       

 
               



 
 
 3. Proiect de hot ărâre  cu privire la desemnare membrii in Adunarea Generala  a ,, 
Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  de utilitati  publice  pentru  serviciul de 
alimentare cu apa  si canalizare ,, Oltul ’’ 

                       
    Ini ţiator: 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    

                 
               4. Proiect de hot ărâre  cu privire  desemnare membri in Adunarea Generala  
a  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  ,,OLT-ECO’’ 

                       
    Ini ţiator: 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   

                                      
               5. Proiect de hot ărâre  cu privire  modificarea Hotararii Consiliului Judetean 
Olt  nr.96  din 25.08 .2011 privind aprobarea propunerii de  desfiintare a  Spitalului 
de Pneumoftiziologie  Scornicesti  si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina  
 

                  Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                comerţ.       

 
 

               
 

          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 21  august  2012. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
 
                                   Se trece la ordinea de zi.  

 

 
    1. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  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.  
    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. 
 

                                                                                  

   



 

   2.    Proiect de hot ărâre cu privire la  repartizarea  pe unitati administrativ- 
teritoriale a influentelor  la  sumele  defalcate  din TVA si la cotele defalcate  din 
impozitul pe venit ,pentru echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 , pentru 
achitarea arieratelor  ,pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru 
susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală. 
                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. 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 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 august 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.  
     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 proiectului ,,Port Turistic si de 
Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente 
proiectului. 

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 1,2,3,4. 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 acordului de parteneriat pentru 
proiectul ,,Port Turistic si de Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 
       Domnul  Stancu Nicolae  - Secretarul 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.    
 
      6.Proiect de hot ărâre    privind atribuirea unei licente de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
       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.  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 modificarea  Hotărâri Consiliului Judeţean Olt 
nr. 132/24.11.2011, referitoare la desemnarea  reprezentantului  Consiliului  



 
 
 
Judeţean Olt in Comisia Paritara  pentru formularea   propunerilor pentru atribuirea 
traseelor  si a licentelor de traseu. 
       Domnul  Stancu Nicolae  - Secretarul 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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.    
 

       8.Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea  unui  imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt , aflat in administrarea  Spitalului de Pshiatrie Schitu 
Greci, in vederea scoaterii  din functiune  si a demolarii acestuia .                               
        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. 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 modificarea articolului 3  al Hotărâri 
Consiliului Judeţean Olt nr. 35/24.02.2011 cu privire la aprobare organigrama 
,numar de personal, stat de functii,Regulament de organizare si functionare  si 
Consiliul de administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza 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 I,II.  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  modificarea alineatului(1) al articolului 1 
din  Hotararea Consiliului Judeţean Olt  nr. 113/2010 cu privire la constituire  
structura cu atributii specifice  in domeniul managementului  asistentei medicale  
modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 137/2011. 
           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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       11.Proiect de hot ărâre   cu privire la  modificarea punctului nr.II al articolului 1  
din Hotararea Consiliului Judetean  Olt nr. 114/2010 cu privire la  numire 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt  in calitate de  membri si membri supleanti  
in Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare  publice  cu paturi pentru care  s-
a aprobat  transferul managementul  asistentei medicale catre Consiliul Judetean 
Olt, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean  Olt   nr.  138 /2011.         
           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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

            



 

     
 
    12.Proiect de hot ărâre   cu privire aprobare organigrama , numar de personal 
,stat de functii  , Regulamentul de Organizare si Functionare  si plan de scolarizare 
pentru anul scolar 2012-2013 si inlocuire membru al Consiliului de Administratie la 
Scoala  Populara 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 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

          13 .Proiect de hot ărâre   cu privire la infiintare post  aferent personalului 
contractual ,pe perioada derularii proiectului,,Sistem  integrat de management al 
deseurilor  in judetul Olt’’ proiect finantat   din fonduri  externe nerambursabile. 
            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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

         14 .Proiect de hot ărâre   cu privire la prelungire exercitare cu caracter 
temporar   a functiei de Director  al  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. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
                

             15.Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobare  Caiete de Obiective  pentru 
concursurile  de proiecte de management  organizate  pentru Scoala  Populara de 
Arte si Meserii si Ansamblul Profesionist  pentru Promovarea Culturii Traditionale 
,,Doina Oltului” 
           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. 
 

        16.Proiect de hot ărâre   cu privire la suplimentarea numarului de personal al  
Spitalului Judetean de Urgenta  Slatina cu un  post de liftier. 
            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 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 

17.Proiect de hot ărâre   cu  privire la actualizarea Adunarii Generale  a  
Actionarilor la SC,,OLTDRUM ’’SA    Slatina. 
           Domnul  Nicolae Stancu  - Secretarul 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. 
 

          Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hot ărâre    de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,, 
 

           1. Proiect de hot ărâre  cu privire  distribuire din depozite a produselor 
alimentare in cadrul Planului anual European  de  furnizare  Ajutoare alimentare  in 
beneficiul persoanelor  cele mai Defavorizate – PEAD 2012 
       Domnul  Nicolae Stancu  - Secretarul  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.    

 

           2. Proiect de hotărâre  cu privire  la atribuirea unei licente de traseu pentru 
efectuarea transportului public  de persoane  prin curse regulate speciale. 
       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.  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 desemnare membrii in Adunarea Generala  
a ,, Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  de utilitati  publice  pentru  serviciul 
de alimentare cu apa  si canalizare ,, Oltul .       
                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 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. 
 
         4. Proiect de hot ărâre  cu privire  desemnare membri in Adunarea Generala  a  
Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  ,,OLT-ECO’’. 
         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 rând, articolele 1,2,3,4.  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  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt  
nr.96  din 25.08 .2011 privind aprobarea propunerii de  desfiintare a  Spitalului de 
Pneumoftiziologie  Scornicesti  si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina. 
                     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 pe rind fiecare cu 24 de 
voturi ,,PENTRU” si 7 voturi ,,IMPOTRIVA ”. 
 Domnul  vicepresedinte Ioan Ciugulea  si domnii consilieri Moisescu Ion,Codan 
Catalin Danut, Nicolae Florea, Rotea Catalin Stefan , Taifas Marian, Nitu Lucian  au 
votat ,,IMPOTRIVA ”. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă. cu 24 de voturi ,,PENTRU” si 
7 voturi ,,IMPOTRIVA ” respectiv  domnul  vicepresedinte Ioan Ciugulea  si domnii 
consilieri Moisescu Ion,Codan Catalin Danut, Nicolae Florea, Rotea Catalin Stefan , 
Taifas Marian, Nitu Lucian   

Domnul Preşedinte intreabă dacă sunt propuneri, intrebari,interpelari . 
 Domnul  vicepresedinte Ioan Ciugulea  mentioneaza ca domnii consilieri liberali au 
votat impotriva  proiectului de hotarare  cu privire la  desfiintarea  Spitalului de 
Pneumoftiziologie  Scornicesti  si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina , intrucat nu sunt de acord cu desfintarea acestuia. 
    Domnul  vicepresedinte al Consiliului  Judetean Olt  Marius Oprescu precizeaza 
ca spitalul in cauza   se reorganizeaza  ca structura  fara personalitate juridica in 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. 
     Domnul consilier Teiu Paunescu prezinta problemele cu care se confruta locuitori 
orasului Bals din cauza circulatiei intense pe soseaua din centrul orasului si propune 
domnului  Presedinte  sa  sustina urgentarea  executari centurii ocolitoare a orasului 
Bals. 
    Domnul Presedinte  anunta ca spera ca la inceputul anului 2013 sa inceapa 
finantarea acestei centuri. 
    Domnul Trifu Catalin Victor solicita ca Proiectele de hotarare  si documentatia 
aferenta sa se comunice domnilor consilieri  ptin E-mail.  
     Domnul Presedinte  mentioneaza  ca in acest scop  este necesar ca domnii 
consilieri  sa anunte E- mailul   la  Consiliul Judetean Olt . 
     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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