
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa extraordinară a                                 

                         
                           din  data  de  11.08  .2014 ,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (2) 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,   Pavel Belinski,  25 de  consilieri judeţeni 
din cei 30  consilieri judeţeni în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul  
Gabriel  BULETEANU 
       Au absentat domnul vicepresedinte Marius OPRESCU si domnii consilieri 
judeţeni : Florea Nicolae , Lucian Nitu ,Galina Stirbu  , Victor Catalin Trifu ,Doru 
Tudor. 
     Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
 

                                      
 
1. Proiect de hotărâre cu privire la  alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva 

bugetara  inscris  in bugetul local  al Judetului Olt la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt 
pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de bunuri ,servicii sau lucrari  pentru 
ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt; 
 

                          Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                        Prezintă :  domnul Petre Idoraş      –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  

                                                                              domeniului public şi privat al judeţului. 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la  acordare premii  pentru sportivii  din 

Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial   la Hanbal   
U 18  din  Macedonia in anul 2014 ; 

 
                          Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                        Prezintă :  domnul Petre Idoraş    –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  

                                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului.  
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          3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  
privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al  Judetului Olt 

aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si 

completat prin   Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010. 

 
      Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                               Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei    pentru  administraţie publică,     

                                                                                            juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  

                                                                                                         omului şi  relaţii cu  cetăţeni    

 

          4. Proiect de hotărâre  cu privire la conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al 
Judetului Olt,, 
 

                                Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                              

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
          5. Proiect de hotărâre cu privire la numire in functie de executie aferenta   
personalului  contractual si stabilire drepturi salariale 

 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                              

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
6. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Domnul Presedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Gabriel  
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 17  IULIE  2014  . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul Presedinte aduce la cunostiinta  ca  „Suntem unul dintre judeţele cele 

mai afectate din ţară de inundaţiile de luna trecută . 
Sunt pste 2.000 de familii cărora le-a intrat apa în casă şi le-a provocat mari 

distrugeri, 80 de familii care au rămas fără casă. Cel mai mare dezastru a fost pe râul 
Vediţa - la Scorniceşti, precum şi la Corbu şi Icoana, unde s-au unit râurile Vedea, cu 
Vediţa şi cu Plapcea. S-au rupt poduri, podeţe, au fost distruse case ş.a.    

 Infrastructura se va  repara cât mai urgent, asta  sigur, dar rămân celelalte 
probleme. Guvernul a aprobat  bani pentru localităţile afectate de inundaţii din judeţul 
nostru, dar Consiliului Judeţean încercă să ajute şi el. Din ce s-a vazut in aceste 
localitatii, au  fost distruse toate bunurile. Consiliului Judeţean s-a gândit să cumpere 
din suma de 160 mii lei prezentata in proiectul de hotărâre  aflat spre aprobare pe 
ordinea de zi  frigidere pentru că se considera că sunt aparatele cele mai urgente 
pentru aceste familii. Frigiderele ce urmează a fi cumpărate vor fi de dimensiuni 
medii, reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt orientându-se către o firmă autohtonă, 
în speranţa că vor beneficia de un discount important la o comanda mai mare  pe 
care o vor lansa. Potrivit datelor autorităţilor judeţene, cele mai mari pagube 
provocate de inundaţii s-au înregistrat la: Icoana, Coloneşti, Făgeţelu, Scorniceşti, 
Morunglav, Verguleasa, Corbu, Sârbii-Măgura, Găvăneşti, Potcoava, Bărăşti,  

 



 
Cungrea, Călui, Priseaca, Oboga, Dobreţu şi Optaşi-Măgura. Consiliul 

Judeţean Olt a deschis şi un cont la BCR pentru cei care, în semn de solidaritate, 
doresc să îi ajute pe sinistraţii inundaţiilor cu diverse sume de bani. 

De asemenea, Domnul Presedinte a mulţumit  public în şedintă forţelor 
judeţului - pompierilor, jandarmilor, poliţiştilor, care şi-au făcut datoria la cel mai înalt 
nivel, pe care i-a  văzut în apă până la gât. Au  salvat copii, oameni în vârstă. 

 

                                     Se trece la ordinea de zi. 

 
      -Proiect de hotărâre cu privire la  alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de 

rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al Judetului Olt la  dispozitia  Consiliul 
Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de bunuri ,servicii sau lucrari  
pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt; 
      Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico -sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4  si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,  se aprobă   cu unanimitate de voturi. 
       Domnul Presedinte propune prezentarea proiectului de hotărâre de la punctul 
trei de pe ordinea de zi 
 
      - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  

privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al  Judetului Olt aprobat prin 
Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin   

Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010. 

         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 I,II,III. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Prin vot deschis, proiectul de hotărire. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
         Domnul Presedinte prezinta proiectul de hotărâre de la punctul cinci de pe 
ordinea de zi. 
 
       - Proiect de hotărâre cu privire la numire in functie de executie aferenta  
personalului  contractual si stabilire drepturi salariale. 

        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. 
        Domnul Presedinte prezinta proiectul de hotărâre de la punctul doi de pe ordinea 
de zi. 

       - Proiect de hotărâre cu privire la  acordare premii  pentru sportivii  din Judetul 

Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial   la Hanbal  U 18  din  
Macedonia in anul 2014 ; 

Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico -sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

 
 



 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,  se aprobă   cu unanimitate de voturi. 
  Domnul  presedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem: 
 

- Proiect de hotărâre  cu privire la conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al 
Judetului Olt,,  

 

        Domnul Presedinte mentioneaza ca avand in vedere rezultatele deosebite  
obtinute de catre echipa de handbal  feminin U.18, la Campionatul mondial 
desfasurat  in Macedonia , respectiv titlul de campioana mondiala ,in semn de 
recunoastere  propune  investirea  cu cea mai inalta distinctie civica  titlul ,,Cetatean   
de  Onoare  al Judetului Olt  domnului  Gavril Kozma in calitate de antrenor 
,domnisoarei  Bianca Maria Baziliu in calitate de  jucatoare. 
 
           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. 
 
         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, 
             Gabriel  BULETEANU 
                                                              
 
 
                                                                                              Consilier 
                                                                          Floarea  Popa 
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