
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  19.09.2013 ,  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,  
vicepreşedintele  Consiliului Judeţean, domnul Marius Oprescu ,  domnul prefect 
Catalin Stefan Rotea ,28 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în 
funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
      Au absentat domnul vicepresedinte Ioan Ciugulea si domnii consilieri  : Mirea 
Siminica, Postelnicu Dorin.                                           
        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 încetare mandat de consilier judeţean. 
       
                 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. Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat de   consilier judeten. 
 

   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. 
 
3.Completare componenta   comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt. 
 
4.Completarea componentei   comisiei de validare a Consiliului Judetean Olt. 
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   5. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat   
al judetului Olt ,a unui imobil aflat  in administrarea Directiei Generale  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt ,in vederea  scoaterii din functiune si a demolarii 
acestuia. 

                      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. 

 
6. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea  retelei de drumuri judetene  din 
judetul Olt prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.540/2000 privind 
aprobarea  incadrarii  in categorii  functionale  a drumurilor publice  si a drumurilor 
de utilitate  privata  deschise circulatiei publice 
 

                      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. 

 
  7. 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  august  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 
 
     8. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei 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    
 
    9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama ,stat de functii si plan 
de scolarizare  pe anul scolar 2013-2014, pentru Scoala Populara de Arte  
si Meserii Slatina. 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

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

 
  10.Proiect de hotărâre cu privire la suspendare de drept contract individual de munca  
pentru incapacitatea temporara de munca. 
- incetare suspendare de drept contract individual de munca  pentru  incapacitate 
temorara de munca 
- reluare activitate 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

  Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe  – Preşedintele Comisiei pentru munca  ,protectie sociala, 
                                                                              activitati sportive si agrement. 

 
 
 
 
 



 
 
 

  11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1,alin. (2) ,lit.f) ,si g) din 
Hotararea Consiliului Judetean  Olt nr. 127/29.08.2013  privind distribuirea din 
depozite  a produselor alimentare  in cadrul Planului  anual European  de furnizare 
Ajutoare alimentare in beneficiul  persoanelor cele mai  Defavorizate –   PEAD 2013. 
 
                         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

  Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe  – Preşedintele Comisiei pentru munca  ,protectie sociala, 
                                                                              activitati sportive si agrement. 

 
  12. 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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2013. 
 

   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 alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  
bugetara la  dispozitia Consiliului  Judetean Olt , prevazut in  bugetul  propriu  al . 
Consiliului  Judetean Olt pe anul 2013. 
 
            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 
 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi in statul de functii al  
SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA. 
 
      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
  Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                       ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

 
  4.Proiect de hotărâre  cu privire la preluarea portului Corabia. 

 
         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    

                                                                                        cetăţeni 
 
Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerile efectuate de domnul  
Presedinte. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
Domnul Presedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Marin Dobre 
pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean din data de   29 AUGUST 2013 . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 



 
 

                         Se trece la ordinea de zi.  
       
-Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean. 
 
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.   
 
- Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat de   consilier judeten. 
 
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.   
     Domnul Irimia Ilie consilier al carui mandat a fost validat depune juramantul. 
 
-Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt. 
    Domnul  Marin IONICA ,  liderul grupului de cosilieri PDL propune ca domnul 
IRIMIA ILIE consilier al carui mandat a fost validat ,sa faca parte  din comisia de 
specialitate a Consiliului Judetean Olt, pentru cultură,  învăţământ, activitate   
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte in locul domnei Gheorghe Mariana 
careia i -a incetat mandatul.  
Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
-  Completare componenta  comisie de validare a Consiliului Judetean Olt. 
Domnul  Marin IONICA ,  liderul grupului de cosilieri PDL propune ca domnul 
consilier IRIMIA ILIE   ,sa faca parte  din comisia de validare a Consiliului Judetean 
Olt,  in locul domnei  Gheorghe Mariana caruia i -a incetat mandatul . 
      Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat   
al judetului Olt ,a unui imobil aflat  in administrarea Directiei Generale  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt ,in vederea  scoaterii din functiune si a demolarii 
acestuia. 
              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.   
 
   - Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea  retelei de drumuri judetene  din 
judetul Olt prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.540/2000 privind 
aprobarea  incadrarii  in categorii  functionale  a drumurilor publice  si a drumurilor 
de utilitate  privata  deschise circulatiei publice. 
 
      
 



 
   
 
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 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  august  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 atribuirea unei 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 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 organigrama ,stat de functii si plan de 
scolarizare  pe anul scolar 2013-2014, pentru Scoala Populara de Arte  
si Meserii 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 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi 
 
  -Proiect de hotărâre cu privire la suspendare de drept contract individual de munca  
pentru incapacitatea temporara de munca ; 
- incetare suspendare de drept contract individual de munca  pentru  incapacitate 
temorara de munca ; 
- reluare activitate ; 

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  .  
 
  - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1,alin. (2) ,lit.f) ,si g) din Hotararea 
Consiliului Judetean  Olt nr. 127/29.08.2013  privind distribuirea din 
depozite  a produselor alimentare  in cadrul Planului  anual European  de furnizare 
Ajutoare alimentare in beneficiul  persoanelor cele mai  Defavorizate –   PEAD 2013. 
     
 



 
 
 

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 I,II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 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 rectificarea 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. 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 alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  
bugetara la  dispozitia Consiliului  Judetean Olt , prevazut in  bugetul  propriu  al . 
Consiliului  Judetean 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
 -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. 
 
  - Proiect de hotărâre  cu privire la preluarea portului Corabia. 
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. 
 Domnul Presedinte face urmatoarea precizare Consiliul Judetean Olt va prelua in 
administrare  Portul Corabia primul pas fiind facut , prin acordul dat  privind 
propunerea  Ministrului Transporturilor  privind preluarea acestui Port. 
   Compania Nationala ,,Administrarea  Porturilor Dunarii Fluviale”S.A. Giurgiu,care 
administreaza  la aceasta data  porturile dunarene,se va diviza in societati 
comerciale,care vor indeplini functia de administratii  portuare. 
    
    



 
    
 
 
  De asemenea mentioneaza  ca preluarea portului  va da posibilitatea accesarii  
fondurilor europene. 
  Domnul consilier  judetean Draguinea Petre Anton  fost viceprimar al orasului 
Corabia precizeaza  ca administrarea portului s -a facut defectuos , interesul fiind 
decat acela  al incasarii banilor din chirii . 
   Domnul vicepresedinte  Marius Oprescu  arata ca alaturi de Bursa de cereale 
,refacerea portului va insemna foarte mult pentru oras,precizand  ca vor fi alocati 
foarte multi bani in senalul navigabil al Dunarii. 
       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. 
 
 
  Şedinţa a fost publică, la lucrările sale au participat  directorii şi şefii de 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
directorii  instituţiilor şi serviciilor  publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, 
alte persoane din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.  
 
            Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 
 
 
 
 
                       P R E Ş E D I N T E,  
                                         Paul  STĂNESCU 
 
             
 
                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                  Marin DOBRE 
                                                                
 
 
                                                                                              INSPECTOR 
                                                                          Floarea  Popa 
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