
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  29.07.2013 ,  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,  ,25 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:Dumitrescu Viorel,Gheorghe Mariana , Gheorghe Ionel Cristian, Moisescu 
Ion, Vitan Nicolae.                           
        Domnul Marius Oprescu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, 
conduce lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul 
necesar.   
         Domnul vicepresedinte  Marius Oprescu  precizeaza ca a fost desemnat prin 
dispozitie de catre  presedintele Consiliului Judetean Olt sa-i indeplineasca atributiile  
in perioada efectuarii concediului de odihna ,respectiv perioada 29 iulie -19 august. 
         Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea: 
     
 
                           
          
 
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 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 aprobarea  conturilor  de executie a bugetului 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06. 2013. 
 

                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                               buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  
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                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului. 
 
 
 
 
 
  3. 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  iunie 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 
 
 
4. Proiect de hotărâre    cu privire la aprobarea  realizarii proiectului ,, Un viitor  
profesional de succes ’’ in cadrul Programului Dezvoltarea  Resurselor Umane,Axa  
prioritara 5- Promovarea  masurilor   active de ocupare,Domeniul  major de 
interventie 5.1.- Dezvoltarea  si implementarea masurilor active de ocupare ; 

         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. 
 

5. Proiect de hotărâre    cu privire la  aprobarea  cotizatiei Judetului Olt  la 
Asociatia,,Grupul Local  Prietenii  Pescarilor Olteni ’’ pentru   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 

 
6. Proiect de hotărâre    cu privire la : 
- suspendare de drept contract individual de munca   pentru incapacitate temporara 
de munca. 
- incetare  suspendare de drept  contract individual de munca pentru incapacitate 
temporara de munca si reluare activitate 
- modificarea  Hotararii  Consiliului Judetean Olt  nr.68 din 30.05.2013 cu privire la 
incetare  suspendare contract individual de munca pentru incapacitate temporara de 
munca si reluare activitate si stabilire drepturi salariale. 
 

         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. 

 
    7. Proiect de hotărâre cu privire la modificare  raport de serviciu  prin exercitarea  
cu caracter temporar  a unei functii publice de conducere. 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Biblioteca Judeteana Olt ,, Ion Minulescu ’’ 



 
 
 
 
 
 
                              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. 
                      
       9. Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
personalul  din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consilului 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. 
 

    10. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama si stat de functii pentru 
Directia  Judeteana de  Evidenta a Persoanelor Olt ; 

 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 

 
   11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Scoala Populara  de  Arte  si Meserii ; 
 
                              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. 

 
    12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Centrul  Judetean  Pentru  Conservarea si Promovarea  Culturii Traditionale si Cultural 
Olt ; 
 
                              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. 

 
    13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Muzeul Judetean Olt ; 
 
                              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. 

 
    14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Ansamblul Profesionist ,,Doina Oltului’’ 
 
                              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. 

 
   15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru  
aparatul de Specialitate al Consiliului 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. 
 
 
 
 
 
 

   16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru  
Camera Agricola Olt ; 

 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
   17. Proiect de hotărâre cu privire la : 
- aprobare componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; 
- aprobare  Regulament  de organizare  si functionare  a Comisiei de Evaluare  a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

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

  
   18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui 
imobil  din domeniul public al Judetului Olt. 
 

                      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. 
 

    19. Proiect de hotărâre cu privire la inlocuirea unui membru al comisiei pentru 
protectia copilului. 
 
                              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. 
 
 

  20. Proiect de hotărâre cu privire la : 
     - numire Comisie de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse  in vederea 
atribuirii contractului  pentru finantarea  nerambursabila  din bugetul Consiliului 
Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si actiunilor culturale  pe anul 2013 ; 
   - numire comisie de solutionare  a contestatiilor la evaluarea  si selectia ofertelor  
culturale depuse  in vederea  atribuirii contractului  pentru finantarea  nerambursabila  
din bugetul Consiliului Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si actiunilor culturale  
pe anul 2013 ; 
 
                              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. 
 

 
  21. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea si completarea  Hotararii nr. 89 din 
27.06.2013  
 
                              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. 

 
 

 
  



 
 
   22. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru 
care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi 
în familie, în semestrul I 2013. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 

 
      23.Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii judetului Olt   pe  trimestrul II 2013. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 
 

      24.Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I 2013. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 
 

      25. 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 preluarea unui teren in suprafata de 1420 mp 
aflat in domeniul public  al Municipiului Slatina , din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului  Slatina  in administrarea Consiliului  Judetean Olt, in  vederea  
amplasarii organizarii de santier pentru realizarea  Obiectivelui de investitii 
 ,, Inchidere depozit  neconform  de deseuri  menajere si stradale al Municipiului 
Slatina’’ 
 

    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. 

 
  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 
Cnsiliului Judetean 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 
 
 
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 ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de   27 iunie 2013 . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi 



 
   Se trece la ordinea 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 1,2,3,4,5. Se aprobă fiecare articol cu un 
numar de 23 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 23 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 executie a bugetului 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06. 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. Se aprobă fiecare cu un numar de 
23 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 23 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 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  iunie 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  realizarii proiectului ,, Un viitor  
profesional de succes ’’ in cadrul Programului Dezvoltarea  Resurselor Umane,Axa  
prioritara 5- Promovarea  masurilor   active de ocupare,Domeniul  major de 
interventie 5.1.- Dezvoltarea  si implementarea masurilor active de ocupare ;          
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 1,2,3,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.   
  
 
 
 

 



- Proiect de hotărâre    cu privire la  aprobarea  cotizatiei Judetului Olt  la 
Asociatia,,Grupul Local  Prietenii  Pescarilor Olteni ’’ 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 cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
     
- Proiect de hotărâre    cu privire la : 
- suspendare de drept contract individual de munca   pentru incapacitate temporara 
de munca. 
- incetare  suspendare de drept  contract individual de munca pentru incapacitate 
temporara de munca si reluare activitate 
- modificarea  Hotararii  Consiliului Judetean Olt  nr.68 din 30.05.2013 cu privire la 
incetare  suspendare contract individual de munca pentru incapacitate temporara de 
munca si reluare activitate si stabilire drepturi salariale. 
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 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.   
 
    - Proiect de hotărâre cu privire la modificare  raport de serviciu  prin exercitarea  cu 
caracter temporar  a unei functii publice de conducere. 
Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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  aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Biblioteca Judeteana Olt ,, Ion Minulescu ’’. 
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  aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
personalul  din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consilului Judetean Olt ; 
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  aprobare organigrama si stat de functii pentru 
Directia  Judeteana de  Evidenta a Persoanelor Olt ; 
Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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 aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
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. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
    - Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Centrul  Judetean  Pentru  Conservarea si Promovarea  Culturii Traditionale si Cultural 
Olt ; 
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 aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Muzeul Judetean Olt ; 
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 aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Ansamblul Profesionist ,,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. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
   - Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru  
aparatul de Specialitate al Consiliului Judetean Olt ; 
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 aprobare organigrama  si stat de functii pentru  
Camera Agricola Olt ; 
Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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 componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; 
- aprobare  Regulament  de organizare  si functionare  a Comisiei de Evaluare  a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; 

     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 aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui imobil  
din domeniul public al Judetului 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 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi   
 
 
  - Proiect de hotărâre cu privire la inlocuirea unui membru al comisiei pentru protectia 
copilului. 
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. 

 
 -  Proiect de hotărâre cu privire la : 
     - numire Comisie de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse  in vederea 
atribuirii contractului  pentru finantarea  nerambursabila  din bugetul Consiliului 
Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si actiunilor culturale  pe anul 2013 ; 
   - numire comisie de solutionare  a contestatiilor la evaluarea  si selectia ofertelor  
culturale depuse  in vederea  atribuirii contractului  pentru finantarea  nerambursabila  
din bugetul Consiliului Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si actiunilor culturale  
pe 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 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
  



   
  - Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea si completarea  Hotararii nr. 89 din 
27.06.2013  
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 I,II,III . Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
Domnul  vicepresedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte 
şi o informare, care sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă 
citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte si 
informarea  sunt urmatoarele: 

 
    - Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi 
în familie, în semestrul I 2013. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
    -Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii judetului Olt   pe  trimestrul II 2013. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 

- Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   Consiliul 
Judeţean în semestrul I 2013. 
        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 preluarea unui teren in suprafata de 1420 mp 
aflat in domeniul public  al Municipiului Slatina , din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului  Slatina  in administrarea Consiliului  Judetean Olt, in  vederea  
amplasarii organizarii de santier pentru realizarea  Obiectivelui de investitii 
 ,, Inchidere depozit  neconform  de deseuri  menajere si stradale al Municipiului 
Slatina’’ 
            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 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi .                                               

 
 - Proiect de hotărâre cu privire  la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  
bugetara la dispozitia Consiliului  Judetean OLT , prevazut in Bugetul propriu al 
Cnsiliului 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 1,2,3. 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 
 
 
 
 
                SECRETARUL JUDEŢULUI, 
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