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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 27. 02 .2014, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul STĂNESCU,
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu şi Ioan CIUGULEA,
29 de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri judeţeni în funcţie, precum şi
Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE
A absentat domnul consilier judeţen : Moisescu Ion.
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.

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Sud –Vest Oltenia pentru anul 2014.
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

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014.
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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea
Regiunilor Europei (A.R.E ) pentru anul 2014.
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

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2014.
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 atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele
cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic
judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice si comerţ.

6. Proiect de hotărâre cu privire la eliberarea 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 – Presedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, Industrie, servicii publice şi
comerţ.

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 IANUARIE 2014.
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 aprobarea activitatilor cu care va fi implicat
judetul Olt in managementul si implementarea proiectului ,,Optimizarea capacitatii de
interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia,,
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

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea
capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a
participarii Judetului Olt cu o cota parte la constituirea contributiei proprii a
solicitantului necesara implementarii acestuia
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

10.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA.
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.

11.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.

12. Proiect de hotărâre cu privire la incetare suspendare de drept contract individual
de munca ; suspendare contract individual de munca din initiativa salariatului.
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.

13. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele Consiliului Judeţean
Olt a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2013.
Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean.

14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean
Olt pe anul 2013.
Prezintă: : domnul Marius Oprescu
: domnul Ioan Ciugulea

–Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
– Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean

15. Raport de activitate pentru anul 2013 - consilieri

judeţeni.

Prezintă: consilierii judeţeni.

16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera Agricola pe anul 2013.
Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor.

17 . 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 trecerea unui teren din domeniul public al
orasului Corabia si din administrarea Consiliului Local al orasului Corabia in
domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt.
- includerea unei constructii in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean 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.

2. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului Local al orasului
Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean 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.

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea art.3,alin.(2) din
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 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
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,
industrie, servicii publice si comerţ.

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 extraordinare a
Consiliului Judeţean din data de 07 FEBRUARIE 2014 .
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Sud –Vest Oltenia pentru anul 2014.
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 hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014.
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 hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea
Regiunilor Europei (A.R.E ) pentru anul 2014.
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 hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2014.
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
28 voturi ,,PENTRU’’ si ,, PATRU ABTINERI’’ . S-au abtinut domnii consilieri
judeteni Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor Doru, Guinea Valeriu.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 28 voturi
,,PENTRU’’ si ,,PATRU ABTINERI’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Trifu
Catalin,Draguinea Petre,Tudor Doru, Guinea Valeriu.
- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele
cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic
judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la eliberarea 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 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 IANUARIE 2014.
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 hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul
Olt in managementul si implementarea proiectului ,,Optimizarea capacitatii de
interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia,,
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 hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea
capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a
participarii Judetului Olt cu o cota parte la constituirea contributiei proprii a
solicitantului necesara implementarii 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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA.
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele 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 1,2,3,4,5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Proiect de hotărâre cu privire la 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 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 incetare suspendare de drept contract individual de
munca ; suspendare contract individual de munca din initiativa salariatului.
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele 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 1,2,3,4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi

- Domnul preşedinte precizează că în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte
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 sunt urmatoarele.
-Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului
judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean pe anul 2013.
Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt
pe anul 2013.
Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Raport de activitate pentru anul 2013 - consilieri judeţeni : Irimia Ilie,Codan Dan,
Guinea Valeriu, Taifas Ionel Marian.
Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi.
-

Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera Agricola pe anul 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 trecerea unui teren din domeniul public al
orasului Corabia si din administrarea Consiliului Local al orasului Corabia in
domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-

- includerea unei constructii in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului Local al orasului Draganesti
Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5,6,7,8. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi .

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea art.3,alin.(2) din
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 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 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 I,II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul consilier Trifu Catalin ,referitor la managerul Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina arata ca acesta ,potrivit art.179 din Legea priuvind reforma in
domeniul sanatatii nr.95/2006,se numeste ca manager interimar pe o perioada de
maxim 6 luni , dupa care se organizeaza concurs .
Sesizeaza ca perioada care a functionat ca manager interimar a fost mai mare
de sase luni si intreaba de ce nu s-a organizat concurs .
Domnul Presedinte mentioneaza ca propunerea privind organizarea concursului
se face de Consiliul de administratie.Precizeaza ca dupa sase luni i-au incetat
raporturile de munca ,dupa care a fost incadrat din nou ca manager interimar .
In prezent se deruleaza procedurile pentru organizarea concursului.
Domnul Trifu Catalin intreaba de asemenea daca s-au efectuat controale de
catre Curtea de Conturi sau alte organe de control si daca s-au inregistrat pagube
,ce s-a facut pentru recuperarea sumelor respective
Domnul Presedinte precizeaza ca s-au facut controale si daca se constata vina
salariatilor privind unele prejuducii ,sumele banesti se recupereaza de la cei
vinovati conform legii.

Domnul Radu George parintele unui elev si reprezentant al mass-media
sesizeaza ca merele distribuite elevilor sunt de calitate proasta si sunt sub
greutatea prevazuta .
Un astfel de mar a fost aratat de catre domnul Radu George conducerii
ConsiliuluiJudetean Olt si consilierilor judeteni in timpul sedintei, precizand ca astfel
de situatii sunt întâlnite în mai multe şcoli gimnaziale din municipiul Slatina si din alte
localitati. Greutatea mărului prezentat este aproximativ 60 de grame, fata de 90150 de grame cat ar trebui sa aiba .Considera ca diferenta de gramaj a merelor
distribuite in scoli reprezinta mai mult de o tona , tinand cont de numarul de elevi
care beneficiaza zilnic de aceste fructe .
Domnul Presedinte precizeaza ca la sediul consiliului Judetean Olt au ajuns mai
multe sesizari ,venite din partea conduceri unor scoli din judet, care se pling ca
merele sunt foarte mici si ca firma nu le distribuie zilnic
Mai mentioneaza domnul Presedinte ,ca in cursul zilei de vineri va avea loc o
intalnire cu reprezentanti firmei de distribuire a merelor carora li se va pune in
vedere
ca daca nu vor fi respectate toate normele legale ,contractul va fi
reziliat,urmand a se proceda la o noua licitatie
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

Consilier
Floarea Popa
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