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PROCES - VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 10.07 .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, 28 de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri judeţeni în
funcţie şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU
Au absentat domnii consilieri judeţeni: Ion BADESCU , Anton DRAGUINEA
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Anunta ca domnul Nicolae M. NICA, mester popular si fostul consilier
judetean Mircea RADULESCU au decedat si propune un moment de reculegere
in memoria acestora. Se pastreaza un moment de reculegere.

1. 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

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării unei sume din
excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2013.

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 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 mai 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 modificarea repartizării pe unitaţi
administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi 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.

5. 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.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru
care se solicita finantarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea retelei
nationale de camine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane
varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente si a Regulamentului de organizare si functionare a Caminului respectiv.
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.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane
varstnice Băbiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv.

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 privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane
varstnice Spineni şi a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv.
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.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane
varstnice Slatina şi a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv.
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.

10. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public
in domeniul privat al judetului Olt in vederea demolarii (garaje SJ Paza).
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.

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul privat
al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti (Spitalul Simburesti).
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. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru
traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean în judeţul 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.

13. Proiect de hotărâre cu privire la eliberarea unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice si comerţ.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei Judeţene
Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
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.

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării de către
Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 –
2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
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

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 şi art. 2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire
comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier
juridic, grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

17.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

18. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de
Consiliul Judeţean în semestrul I 2014.
Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean.

19. 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 transformare posturi in statul de funcţii al
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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.

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea mandatului de vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Olt al Domnului Ciugulea Ioan, înainte de termen.
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. Alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Olt
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 10 IUNIE 2014.
Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
2014

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul

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, 5, 6.
Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi.
ART. 2, 3, 4, 5, 6 Se aprobă cu un numar de 28 voturi ,,PENTRU’’ si ,,TREI
ABŢINERI’’. S-au abţinut domnii consilieri judeteni Trifu Cătalin, Tudor Doru,
Guinea Valeriu.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 28
voturi ,,PENTRU’’ si ,,TREI ABŢINERI’’. S-au abţinut domnii consilieri judeţeni
Trifu Cătalin, Tudor Doru, Guinea Valeriu.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării unei sume din
excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2013.
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.
Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi.
ART. 2 Se aprobă cu un numar de 28 voturi ,,PENTRU’’ şi ,,TREI ABŢINERI’’ .
S-au abtinut domnii consilieri judeţeni Trifu Catalin,Tudor Doru, Guinea Valeriu.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 28 voturi
,,PENTRU’’ şi ,,TREI ABTINERI’’. S-au abţinut domnii consilieri judeţeni Trifu
Cătalin, Tudor Doru, Guinea Valeriu.
- 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 mai 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 în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unitaţi
administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală.
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 supune la vot, art. 1. Se aprobă cu un numar de 22 voturi ,,PENTRU’’, 7
voturi ,,ÎMPOTRIVĂ ’’ şi 4 ,,ABŢINERI’’. Au fost ,,ÎMPOTRIVĂ’’ domnii consilieri
judeţeni: Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel, Taifas Ionel Marian,
Mirea Siminica, Irimia Ilie,Ionica Marin. S-au abtinut domnii consilieri judeţeni:
Trifu Cătalin, Tudor Doru, Guinea Valeriu, Ciugulea Ioan.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu un numar de 22 voturi ,,PENTRU’’, 7
voturi ,,ÎMPOTRIVA ’’ şi 4 ,,ABŢINERI’’. Au fost ,,ÎMPOTRIVĂ’’ domnii consilieri
judeţeni: Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel, Taifas Ionel Marian,
Mirea Siminica, Irimia Ilie,Ionica Marin. S-au abţinut domnii consilieri judeţeni:
Trifu Cătalin, Tudor Doru, Guinea Valeriu, Ciugulea Ioan.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 22 voturi
,,PENTRU’’, 7 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ’’ şi 4 ,,ABŢINERI’’. Au fost ,,ÎMPOTRIVĂ’’
domnii consilieri judeţeni: Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel, Taifas

Ionel Marian, Mirea Siminica, Irimia Ilie,Ionica Marin. S-au abţinut domnii consilieri
judeţeni: Trifu Cătalin,Tudor Doru, Guinea Valeriu, Ciugulea Ioan.
- 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 în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes naţional ,,Dezvoltarea retelei
naţionale de cămine pentru persoane vârstnice,, pentru Căminul pentru persoane
varstnice Fălcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului respectiv.
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 în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes naţional ,,Dezvoltarea retelei
naţionale de cămine pentru persoane vârstnice,, pentru Căminul pentru persoane
varstnice Băbiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului respectiv.
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 în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes naţional ,,Dezvoltarea retelei
naţionale de cămine pentru persoane vârstnice,, pentru Căminul pentru persoane
varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului respectiv.
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 în unanimitate de voturi.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru
care se solicită finanţarea prin Programul de interes naţional ,,Dezvoltarea retelei
naţionale de cămine pentru persoane vârstnice,, pentru Căminul pentru persoane
varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului respectiv.
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 în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public
in domeniul privat al judetului Olt in vederea demolarii (garaje SJ Paza).
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 hotărâre pe fiecare articol in 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 trecerea unor imobile din domeniul privat al
judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti (Spitalul Simburesti).
Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol in 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 atribuirea licenţelor de traseu pentru
traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
Domnul Dumitru DUMITRASCU - preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 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 eliberarea unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Dumitru DUMITRASCU - preşedintele Comisiei pentru agricultură,

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,5si 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 Strategiei Judeţene Antidrog

Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog Olt în perioada 2014 – 2016.
Domnul Nicolae VITAN - Preşedintele 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..4, si se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărare,se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 – 2020,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
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 hotărare ,se aprobă în unanimitate de voturi.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire comisie de
concurs şi comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic,
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru.
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, 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 statului de funcţii al
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 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 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, lpe ordinea de zi este
Raportul cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul
Judeţean în semestrul I 2014, care este în mapele consilierilor, si pe care îi
consultă daca ii mai dă citire. Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentat.
Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de
Consiliul Judeţean în semestrul I 2014 ,prin vot deschis,se aprobă cu unanimitate
de voturi.
-

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe
,,Propuneri de suplimentare a ordinii de zi''
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi in statul de functii al
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
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, 5. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

Domnul Presedinte Paul Stănescu anuntă ca domnul vicepresedinte
Ioan Ciugulea si-a prezentat demisia şi îi dă cuvantul.
Domnul Ioan Ciugulea ia cuvantul: în cei şase ani de activitate, crede că
si-a făcut datoria şi am fost mai mult decât şefi şi subalterni, am fost prieteni, cu
mici sincope. În primii patru ani, nu a fost nici un fel de înţelegere politică. Pe
atunci nu se vorbea de majorităţi, era vorba doar de o relaţie între doi oameni care
şi-au dat cuvântul şi care uneau două curente politice. A mulţumit consilierilor care
sunt acum în funcţie cu care am colaborat foarte bine. A mulţumit celor care l-au
votat şi au avut încredere să-i acorde al doilea mandat şi până şi celor care nu lau votat dar care au continuat să susţină proiectele majorităţii din CJ.
Mereu a făcut o echipă. Şi i-a mulţumit domnului preşedinte, domnului
Nedelea cu care a lucrat împreună timp de patru ani, domnului Oprescu. A
mulţumit colegilor sai de la Partidul Naţional Liberal că au avut încredere în
domnia sa. A respectat şi calitatea de liberal şi crede că nimeni nu a contestat
acest lucru. Îi pare rău că nu am avut un mandat complet, dar asta este viaţa. Nu
poate continua ca şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, să avizeze singur
documentele şi, pe urmă, să voteze împotriva a ceea ce semneza.
Domnul Preşedinte Paul Stănescu i-a mulţumit domnului Ciugulea pentru
colaborare, pentru activitatea din fruntea consiliului judeţean. Am făcut o echipă
bună împreună, dar aşa e viaţa.
Se prezintă proiectului de hotărâre cu privire la incetarea mandatului de
vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt al Domnului Ciugulea Ioan, inainte de
termen .

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...3 si se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărire, se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Olt
Domnul Preşedinte da cuvântul Secretarului Judetului care arată că
in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 coroborate cu prevederile art.10 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt, Consiliul
Judeţean alege dintre membrii săi un vicepreşedinţe cu votul secret al majorităţii
consilierilor judeteni în funcţie.
Potrivit art.11 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean Olt este declarat ales primul candidat care a obţinut votul majorităţii
consilierilor în funcţie.
Invită domnii consilieri judeţeni să facă propuneri.
Domnul vicepresedinte Marius Oprescu propune pentru funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean pe domnul consilier judeţean Belinski
Pavel din partea UNPR.
Nemaifiind alte propuneri se acordă pauză 10 minute pentru tipărirea
buletinelor de vot. După pauză, Comisia de validare distribuie buletinele de vot.
Domnul Secretar îi invită pe domnii consilieri judeţeni să voteze, după
ce a explicat tehnica
votării şi anume: fiecare consilier judeţean primeşte
un singur buletin de vot, pe care, în cabina de vot special amenajată, va bara cu
o liniuţă numele candidatului daca nu doreşte săI aleagă, rămânând
nebarat numele candidatului daca
doreşte săl
aleagă Vicepreşedinte ai Consiliului Judeţean Olt, după care buletinul de vot se
introduce în urnă sub supravegherea Comisiei de validare.
Se trece la procedura de votare. Domnul Secretar al judeţului dă
citire numelui consilierilor judeţeni în ordine alfabetică, iar aceştia merg la cabina
de vot săşi exercite dreptul de vot.
În urnă trebuie să existe 31 buletine de vot.
Domnul Preşedinte invită Comisia de validare să treacă la numărarea
voturilor.
Domnul consilier judeţean Idoraş Petre, Preşedintele Comisiei de
validare prezintă procesul verbal întocmit cu ocazia numărării buletinelor de vot.
Domnul consilier judeţean Belinski Pavel a obţinut 27 voturi “pentru” şi
4 voturi “împotrivă”;
Comisia de validare îl declară ca Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Olt
pe domnul
consilier judeţean
Belinski
Pavel
care
a obţinut 27 voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă”;

A
fost
astfel adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean cu
privire la
alegerea Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi rămânerea domnului
Ciugulea Ioan ca şi consilier judetean în Consiliul Judeţean Olt.
Domnul Pavel Belinski multumeste colegilor sai pentru încrederea pe care
i-au acordat-o. Spera ca, alături de domnul preşedinte Stănescu şi domnul
vicepreşedinte Oprescu, să facă o treabă la fel de bună ca şi până acum.
Domnul vicepresedinte ales a vorbit şi despre obiectivele pe care şi le-a propus să
le realizeze, în următorii doi ani de mandat, cât a mai rămas până la următoarele
alegeri locale.
Domnul Pavel Belinski doreste ca alături de colegii sai consilieri şi aparatul
consiliului judeţean să depuna un efort pentru accesarea fondurilor europene, mai
ales pentru ca la sfârşitul acestui mandat să nu mai existe nici o comună fără apă
şi canalizare. Astfel, şi comunele noastre se vor ridica la nivelul localităţilor din
Comunitatea Europeană.
Domnul consilier Trifu Cătalin ia cuvântul si intreaba daca la proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a
proiectului ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA, era obligatorie aceasta finantare
din fondul Consiliului Judeţean Olt sau putea sa fie facuta de cei care participa la
proiect respectiv,primariile sau Compania de Apă Olt SA.
Domnul vicepresedinte Marius Oprescu il lamureste ca nu se putea
asigura aceasta cofinanţare din fondurile primariilor sau Companiei de Apă
deoarece nu aveau fonduri.
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând 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
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