
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  28 MARTIE  2013,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
          cu  modificările şi completările ulterioare. 
 
 
         Sunt prezenţi:  Vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu  
şi Ioan CIUGULEA,  ,28 de  consilieri judeţeni din cei 30 consilieri judeţeni în 
funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE. 
        Au absentat domnul Presedinte Paul Stanescu si domnii consilieri 
judeţeni:Pavel Belinski , Rotea Catalin.                           
        Domnul Marius Oprescu, Vicepreşedintele 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 validarea  mandatelor  unor consilieri judeteni. 
 

   Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei    pentru  administraţie publică,     
                                                                                             juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  
                                                                                                         omului şi  relaţii cu  cetăţeni. 
 
2.Completarea componentei unor  comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Olt. 
 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al   Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2013. 
                
                   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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru anul 2012.  

 
                                Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                                   Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedintele 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 si protejată în centrele rezidenţiale publice  din 
cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap ,pentru luna  februarie  2013. 
                                       
                   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 hotărâre cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru 
acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unitatile de 
cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt 
 
                     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 hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2013. 

 
   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

 
  8. Proiect de hotărâre 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 2013. 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
                       
  9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2013. 
 

            Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

     
    10. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  
la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 2013.  

 



 
 
 
  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

                    
        11. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  
 
                  
                                      Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                  Prezintă: domnul Dumitru Dumitrascu     – Membru al Comisiei pentru agricultură,  

                                                                      silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                      comerţ.   
     

           12. Proiect de hotărâre cu privire la : 
-  aprobare organigramă,numar de personal,stat de functii  si Regulament de 
organizare si functionare  pentru  Centrul de Ingrijire  si Asistenta  Soparlita  din 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Socială  si Protectia  Copilului Olt . 
-  aprobare organigramă,numar de personal pentru  Directiea Generala de Asistenta 
Socială  si Protectia  Copilului Olt . 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                             publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                             respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                              cetăţeni. 

        
           13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare achizitionare de servicii juridice 
de catre Consiliul Judetean Olt. 
 

           Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                             publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                             respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                              cetăţeni. 

 
   14.Raport cu privire la inventarierea  si gestionarea bunurilor apartinand  
domeniului  public si privat  al judetului Olt si administrate de Consiliul Judetean Olt 
in anul 2012 
 

              Prezintă:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
 

 
    15 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
  Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
       Se propune de către domnul Vicepresedinte suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotarare  : 
 
 
1. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2013  al SC OLT DRUM SA. 
 

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 primirii de noi membri in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul  de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare ,, Oltul” respectiv municipiul Caracal si comunele 
Carlogani , Plesoiu,Ganeasa si Deveselu. 
 

                                                                                      
    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. 
 
Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerile efectuate de domnul  
vicepresedinte. Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Domnul Vicepresedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Marin 
Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean din data de  07 martie  2013. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
   Se trece la ordinea de zi.  
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la validarea  mandatelor  unor consilieri judeteni. 
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 supune la vot validarea mandatelor in ordine alfabeticain ordine alfabetica. 
        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.  
      Domnii  Draguinea Petre Anton si Tudor Doru depun juramantul in fata 
Consiliului Judetean 
 
-Completarea componentei unor  comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Olt. 
         Domnul Marius Oprescu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt avind in 
vedere obtiunea  celor doi consilieri validati propune ca domnul consilier Tudor Doru  
,sa faca parte  din comisia de specialitate a Consiliului Judetean Olt,  pentru studii  
economico sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului 
public si privat al judeţului  in locul domnului  Teiu Paunescu caruia i -a incetat 
mandatul iar domnul consilier  Draguinea Petre Anton ,sa faca parte  din comisia de 
specialitate a Consiliului Judetean Olt pentru  agricultură,silvicultură, 
,industrie,servicii publice si comert in locul domnului  Dumitru Niculescu caruia i -a 
incetat mandatul.  
 Se aprobă în unanimitate de voturi. 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al   Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2013. 
                    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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Se aprobă fiecare 
articol cu un numar de 26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ .S-au abtinut domnii 
consilieri judeteni Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
   - Proiect de hotărâre 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  februarie  2013.                                
        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.   
 
   - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea 
sprijinului  financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unitatile de cult  
apartinind cultelor religioase din judetul 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. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni 
Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ .S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
 - Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2013. 
        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 fiecare articol cu un numar de 26 
voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ .S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea 
Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
      
 



 
 
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
- Proiect de hotărâre 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 2013. 
    
   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 fiecare articol cu un numar 
de 26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni 
Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
  - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2013. 
        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 fiecare articol cu un numar de 
26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ .S-au abtinut domnii consilieri judeteni 
Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
    - Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  
la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 
2013.  
        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 fiecare articol cu un numar de 
26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni 
Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ .S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  
       Domnul Dumitru Dumitrascu  -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 
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la : 
-  aprobare organigramă,numar de personal,stat de functii  si Regulament de 
organizare si functionare  pentru  Centrul de Ingrijire  si Asistenta  Soparlita  din 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Socială  si Protectia  Copilului Olt . 
-  aprobare organigramă,numar de personal pentru  Directia Generala de Asistenta 
Socială  si Protectia  Copilului 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 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.  
 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare achizitionare de servicii juridice de catre 
Consiliul Judetean 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 rând, articolele 1,2,3. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni 
Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
   La art. 1 domnul  consilier Trifu Catalin propune avind in vedere suma de 120 
miliarde  lei vechi , alocata pentru plata serviciilor juridice care se vor achizitiona 
finantarea acestor servicii juridice  la (0,1-0,3)% din valoarea acestor proiecte. 
      Domnul vicepresedinte Marius Oprescu aduce argumente: este vorba  doar in 
procesele  de achizitii piblice  pe fonduri europene pentru ca au un  grad de 
complexitate  mai ridicat si pentru ca sumele despre care se vorbeste  in cadrul 
proceselor sunt  deosebite. 
    Daca suma este mai mare de 15 000 euro va fi un caiet de sarcini  care se va 
incarca pe SEAP si va putea participa oricine . 
      Se va considera oferta cea mai avantajoasa. 
      Suma de  15 000 euro este pe anul 2013  va fi pentru toate proiectele , nu doar 
pentru unul singur. 
In cazul in care contractul va depasi suma de 15 000 euro, se va incarca pe SEAP si 
se va considera oferta cea mai avantajoasa.Precizeaza ca suma este modica intrucit 
Consiliul Judetean  nu si permite sume mari. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,ABTINERI’’ S-au abtinut domnii consilieri judeteni Guinea Valeriu 
,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
    
  - Domnul Vicepreşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem 
Raport cu privire la inventarierea  si gestionarea bunurilor apartinand  domeniului  
public si privat  al judetului Olt si administrate de Consiliul Judetean Olt in anul 2012 
care este în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă citire. 
  Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi sa nu mai fie prezentat. 
 
 
 



 
Raport cu privire la inventarierea  si gestionarea bunurilor apartinand  domeniului  
public si privat  al judetului Olt si administrate de Consiliul Judetean Olt in anul 2012  
 
  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,, 
 
      -Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2013  al SC OLT DRUM SA 
    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.   
 
-  Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea primirii de noi membri in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul  de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare ,, Oltul” respectiv municipiul Caracal si comunele 
Carlogani , Plesoiu,Ganeasa si Deveselu. 
            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 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în 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 
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PF/PF/1ex 
 
 


