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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 25.09 .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 Pavel Belinski, 25
de consilieri judeţeni din cei 29 consilieri judeţeni în funcţie, precum şi Secretarul
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
Au absentat domnii consilieri judeţeni : Catana Ilie Marian,Ciugulea Ioan, Mirea
Siminica, Taifas Ionel Marian.
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 validare 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.

2. Completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Olt.
3.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul
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.

4. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al
Judeţului Olt pe anul 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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap, pentru luna august 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.

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina .
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea punctului I al articolului 1 din
Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la numire reprezentanti ai
Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in Consiliile de
administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat
transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
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.

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, numar de personal,
stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 si Regulament de
organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică,
sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în
mape. Se supune la vot de către domnul preşedinte ordinea de zi. Se aproba în
unanimitate. Domnul preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele
proiecte de hotarare:
1.Proiect de hotărâre cu privire la numire mentor pe perioada de stagiu.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan
- Preşedintele Comisiei ptr. administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu

cetăţeni.

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de sponsorizare incheiat
intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul 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 aprobarea documentatiei tehnico-economice la
obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare, recompartimentare la etajele 3 si 4
apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand Sectiei Pediatrie din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
Iniţiator: domnul Paul 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.

4.Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului DrăgăneştiOlt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean 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.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr. 35/27.02.2014 cu privire la: - trecerea unor imobile din domeniul
public al oraşului Drăgăneşti Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului
Drăgăneşti Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului
Judeţean Olt;
- includerea unor construcţii în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean 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.

6.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt
nr.30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de
intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi a participării
Judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului
necesară implementării 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.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerile efectuate de
domnul preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Presedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 28 august 2014.
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la validare 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 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.
- Completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Olt.
Domnul Presedinte propune completarea componenţei COMISIEI PENTRU STUDII

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANŢE, INTEGRARE EUROPEANĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI

cu domnul consilier judeţean CIUCU GHEORGHE ALIN ca
urmare a vacantării locului în comisia respectiva, detinut de domnul IONICA MARIN.
Prin vot deschis, se aprobă completarea componenţei comisiei cu unanimitate de
voturi.

PRIVAT AL JUDEŢULUI

- 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 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,…. ,8 si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al
Judeţului Olt pe 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.

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap, pentru luna august 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina .
Domnul Dorin POSTELNICU – Presedintele comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3. si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect

de hotărâre cu privire la modificarea punctului I al articolului 1 din
Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la numire reprezentanti ai
Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in Consiliile de
administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat
transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I,II si 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 organigramă, numar de personal, stat
de funcţii, Plan de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 si Regulament de
organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
Domnul Dorin POSTELNICU – Presedintele comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,6 si 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 numire mentor pe perioada de stagiu.
Domnul Nicolae VITAN - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4. si 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 contractului de sponsorizare încheiat
între S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean 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 si 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 documentatiei tehnico-economice la
obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare, recompartimentare la etajele 3 si 4
apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand Sectiei Pediatrie din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.”
Domnul Ghiorghita Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2.
Se aprobă cu un numar de 25 voturi ,,PENTRU’’ si ,,O ABŢINERE’’. S-a abţinut
domnul consilier judeţean Trifu Cătalin Victor.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 25 voturi
,,PENTRU’’ si ,,O ABŢINERE’’. S-a abţinut domnul consilier judeţean Trifu Cătalin
Victor.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului DrăgăneştiOlt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean 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,…,3 si se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect

de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Olt nr. 35/27.02.2014 cu privire la: - trecerea unor imobile din domeniul public al
oraşului Drăgăneşti Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti
Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt;
- includerea unor construcţii în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean 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 si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de voturi.

de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.
30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii
de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi a participării
Judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului
necesară implementării acestuia.
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 I,..,III si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Proiect

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

PF/PF/1ex

