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PROCES - VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 10.06 .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 şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE
A absentat domnul consilier judeţen: Florea NICULAE.
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Anunta ca domnul Paul MATIU, directorul Bibliotecii Judetene Ion
Minulescu a decedat si propune un moment de reculegere in memoria acestuia.
Se patreaza un moment de reculegere.

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati
administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală.
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 actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
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. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post in statul de functii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dorin POSTELNICU – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului si a Caietului de
sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse
regulate in judetul Olt.
Iniţiator : domnul Paul STĂNESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru DUMITRAŞCU - Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

5. Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul presedinte mentioneaza ca materialele cu privire la ordinea de zi
sunt in mape. Se supune la vot de catre domnul presedinte ordinea de zi. Se
aproba in unanimitate. Domnul presedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu
urmatoarele proiecte de hotarare.
1. Proiect de hotărâre cu privire la constituire comisie de concurs si comisie
de solutionare a contestatilor la concursul de recrutare, organizat de Consiliul
Judetean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional debutant
din cadrul Aparatului permanent de lucru.
Iniţiator : domnul Paul STĂNESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă,
protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post in statul de functii al
Muzeului Judetean Olt
Iniţiator: domnul Paul STĂNESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dorin POSTELNICU – Secretarul 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 29 MAI 2014.
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati
administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală.
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 24 voturi ,,PENTRU’’ şi 8 ,,IMPOTRIVA’’ .
Au fost impotriva domnul vicepresedinte CIUGULEA Ioan si domnii consilieri
judeteni: MOISESCU Ion, DUMITRESCU Viorel, TAIFAS Ionel Marian, BADESCU
Ion, MIREA Siminica, IONICA Marin, IRIMIA Ilie.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 24 voturi
,,PENTRU’’ si ,, 8 IMPOTRIVA’’ .
Au fost impotriva domnul vicepresedinte CIUGULEA Ioan si domnii consilieri
judeteni: MOISESCU Ion, DUMITRESCU Viorel, TAIFAS Ionel Marian, BADESCU
Ion, MIREA Siminica, IONICA Marin, IRIMIA Ilie.
- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt
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,…,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 transformare post in statul de functii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Domnul Dorin POSTELNICU - 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 1,2,3,4. 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 Regulamentului si a Caietului de
sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse
regulate in judetul 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,..,5. 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 constituire comisie de concurs si comisie de
solutionare a contestatilor la concursul de recrutare, organizat de Consiliul Judetean
Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul
Aparatului permanent de lucru.
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 transformare post in statul de functii al
Muzeului Judetean Olt
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 1,2,3,4. 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,
Marin DOBRE
Consilier
Floarea POPA
PF/PF/1ex

