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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 27. 03 .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,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean, domnul Marius Oprescu şi 27 de
consilieri judeţeni din cei 29 consilieri judeţeni în funcţie, precum şi Secretarul
judeţului, domnul Marin DOBRE
Au absentat domnul vicepresedinte Ion Ciugulea si domnii consilieri :
Catana Marian si Neacsu Petre Silviu.
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 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 cetăţenii

2014.

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul
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 aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare 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

4. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap, pentru luna februarie 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi
a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pe anul 2014.
Iniţiatiri

: domnul Marius Oprescu:
domnul Ioan Ciugulea
Prezintă: domnul Petre Idoraş

– Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
–Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
– Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ
–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale 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

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt
la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest
Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria –
Călăraşi, 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din structura
acesteia.
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 cetăţenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un
imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în administrarea Consiliului Judeţean
Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,
protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement

10. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un
imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat
al judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură

12. Raport cu privire la inventarierea
şi gestionarea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean Olt în
anul 2014.
Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean

13 . 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 :
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si
finantarii evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii
evenimentului,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean Olt
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică,apărarea ordinii publice respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii

2.
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt
pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi
Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului JudeţeanOlt
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 aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt
pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„OLT-ECO” pe anul 2014
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului JudeţeanOlt
Prezintă : domnul Petre Idoraş – Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificare stat 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.

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 27 FEBRUARIE 2014 .
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 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt 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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă fiecare articol cu un
numar de 25 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 25 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 aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare 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….,16. Se aprobă fiecare articol cu un
numar de 25 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 25 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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru
o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu
handicap, pentru luna februarie 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 tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi
a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene 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…,9. 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 repartizării pe unităţi administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2014.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al
judeţului prezintă art.1
Domnul Trifu Catalin solicita clarficari privind argumentele pentru care nu se
aloca bani si celorlalte localitati pentru drumuri .
Domnul Presedinte precizeaza ca se aloca fonduri pentru toate localitatile dar in
prezent bugetul nu permite acoperirea tuturor necesitatilor .
Se supun la vot, art.1 Se aprobă art. 1 cu un numar de 25 voturi ,,PENTRU’’ si ,,
PATRU IMPOTRIVA’’ . S-au abtinut
domnii consilieri judeteni Trifu
Catalin,Draguinea Petre,Tudor Doru, Guinea Valeriu.
Se prezinta art.2.
Se supune la vot art.2 Se aprobă art. 2 cu un numar de 25 voturi ,,PENTRU’’ si
,, PATRU IMPOTRIVA’’ . S-au abtinut
domnii consilieri judeteni Trifu
Catalin,Draguinea Petre,Tudor Doru, Guinea Valeri
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 25 voturi
,,PENTRU’’ si ,,PATRU IMPOTRIVA’’. S-au abtinut domnii consilieri judeteni Trifu
Catalin,Draguinea Petre,Tudor Doru, Guinea Valeriu.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la
bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest
Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria –
Călăraşi, 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 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din structura acesteia.
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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un
imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în administrarea Consiliului Judeţean
Olt.
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 1,2,3,4,5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un
imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică.
Domnul Ghiorghita Brinaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărire
pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2…,10. 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
Raport cu privire la inventarierea si gestionarea bunurilor apartinand domeniului
public si privat al judetului Olt si administrate de Consiliul Judetean Olt in anul 2013
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 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 :
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si
finantarii evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii
evenimentului,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
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.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul 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 1,2,3. 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 plăţii cotizaţiei Judeţului Olt
pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„OLT-ECO” 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 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificare stat de functii al Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina.
Domnul Postelnicu Dorin - Secretarul 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul Presedinte precizeaza ca intr-adevar merele distribuite in unitatile
scolare pentru elevi sunt de proasta calitate . Furnizorul nu si-a desfasurat
activitatea conform standardelor .
Se va lua o decizie de catre conducerea Consiliului Judetean cu privire la
rezilierea Contractului si se va organiza 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

PF/PF/1ex

