
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  16. 10 .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,  28 
de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri judeţeni în funcţie, precum şi   Secretarul 
judeţului, domnul  Gabriel  BULETEANU. 
      Au absentat domnii consilieri judeţeni : Moisescu Ion, 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 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  septembrie 2014 . 
 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
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 conturilor de execuţie a bugetului 
Judeţului Olt la data de 30.09.2014.  
 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
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 repartizarea  pe unitati administrativ -teritoriale a 
sumelor  defalcate  din TVA   pentru finantarea cheltuielilor  privind drumurile 
judetene  si comunale pe anul 2014. 
 
       Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
       Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget - finanţe, Integrare     
                                                           europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
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  4. Proiect de hotărâre cu privire la     repartizarea  pe unitati administrativ -
teritoriale a influentelor la  sumele  defalcate  din TVA   si la cotele defalcate din   
impozitul pe venit  pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru 
achitarea arieratelor  provenite din neplata cheltuielilor de functionare  si/sau de 
capital,in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de infrastructura  care necesita 
cofinantare locala.  
 
     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
       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 Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul Camerei Agricole  Judetene Olt, pentru anul 2015. 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
     6. Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
pentru anul 2015. 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
     7. Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 
2015. 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi culte.  
  

     8. Proiect de hotărâre cu  privire  la trecerea din domeniul public in domeniul 
privat al Judetului Olt a unui imobil  aflat in administrarea  Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia. 
 
                     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 
 
       9 . Proiect de hotărâre cu  privire  la desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale Bals. 
   

Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică, juridică,  apărarea 

ordinii publice respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10 . Proiect de hotărâre cu  privire:  
-  actualizarea Programului de transport public judeţean de   persoane, prin curse 
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;           
  - stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 
 
                              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. 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.178/20.12.2013 referitoare la – aprobarea taxelor scolare pentru activitatile 
prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina  in anul scolar 2013-2014 
- aprobarea unor taxe si tarife  pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura 
de interes judetean, pentru anul 2014. 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                  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 numire in functia de manager (director) al 
Bibliotecii  Judetene Olt ,,Ion Minulescu ” 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi culte.  
  

3.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de functii  al Spitalului 
Judetean de Urgenta Slatina. 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt      
         Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                            ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
4.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
              

    Iniţiator: domnul Paul Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                                     
                 Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                  dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                 ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  
                                                                                  monumentelor istorice si de arhitectura. 
 
 
 
 



 
    5 . Proiect de hotărâre cu  privire  la desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Olt ca membri  in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale 
Bals. 

Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică, juridică,  apărarea 

ordinii publice respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 

 
 6. 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. 
 
 

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  25 septembrie  2014. 

 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                             
                             Se trece la ordinea de zi. 

 
 

    - 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  septembrie 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 aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Judeţului Olt la data de 30.09.2014.  

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,..,6 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 repartizarea  pe unitati administrativ -teritoriale a 
sumelor  defalcate  din TVA   pentru finantarea cheltuielilor  privind drumurile 
judetene  si comunale 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 1,2,3. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
24 voturi ,,PENTRU’’ , ,,O  ABŢINERE’’  şi  6,,IMPOTRIVA’’ . 
  S-a abţinut domnul consilier judeţean CIUGULEA Ioan’’ şi au fost impotriva  
domnii consilieri judeteni:  DUMITRESCU Viorel, NICOLAE Florea, BADESCU  Ion, 
MIREA Siminica, CIUCU  Gheorghe  Alin Sorin, IRIMIA Ilie.  

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 24 voturi 
,,PENTRU’’    ,,,O  ABŢINERE’’  şi  6,,IMPOTRIVA’’.  

S-a abţinut domnul consilier judeţean CIUGULEA Ioan’’ şi au fost impotriva  
domnii consilieri judeteni:  DUMITRESCU Viorel, NICOLAE Florea, BADESCU  Ion, 
MIREA Siminica, CIUCU  Gheorghe  Alin Sorin, IRIMIA Ilie. 

 
  - Proiect de hotărâre cu privire la     repartizarea  pe unitati administrativ -teritoriale 
a influentelor la  sumele  defalcate  din TVA   si la cotele defalcate din   impozitul pe 
venit  pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor  
provenite din neplata cheltuielilor de functionare  si/sau de capital,in ordinea 
cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
si pentru sustiunerea proiectelor de infrastructura  care necesita cofinantare locala.  

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. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 24 
voturi ,,PENTRU’’ , ,,O  ABŢINERE’’  şi  6,,IMPOTRIVA’’ . 
  S-a abţinut domnul consilier judeţean CIUGULEA Ioan’’ şi au fost impotriva  
domnii consilieri judeteni:  DUMITRESCU Viorel, NICOLAE Florea, BADESCU  Ion, 
MIREA Siminica, CIUCU  Gheorghe  Alin Sorin, IRIMIA Ilie.  

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 24 voturi 
,,PENTRU’’    ,,,O  ABŢINERE’’  şi  6,,IMPOTRIVA’’.  

S-a abţinut domnul consilier judeţean CIUGULEA Ioan’’ şi au fost impotriva  
domnii consilieri judeteni:  DUMITRESCU Viorel, NICOLAE Florea, BADESCU  Ion, 
MIREA Siminica, CIUCU  Gheorghe  Alin Sorin, IRIMIA Ilie. 
 
   - Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul Camerei Agricole  Judetene Olt, pentru anul 2015. 
                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. 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 Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
pentru anul 2015. 
                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. 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 Planului de Ocupare a Functiilor 
Publice din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 
2015.              
   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. 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 din domeniul public in domeniul privat al 
Judetului Olt a unui imobil  aflat in administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia. 
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,..,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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Olt in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale Bals. 
  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 si se  aprobă cu unanimitate de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
-Proiect de hotărâre cu  privire:  
-  actualizarea Programului de transport public judeţean de   persoane, prin curse 
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;           
  - stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 
 
                  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,..,6. si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.178/20.12.2013 referitoare la – aprobarea taxelor scolare pentru activitatile 
prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina  in anul scolar 2013-2014 
- aprobarea unor taxe si tarife  pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura 
de interes judetean, pentru 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 I, ..,IV 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 numire in functia de manager (director) al 
Bibliotecii  Judetene Olt ,,Ion Minulescu ” 
              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,..,5. 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 functii  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,..,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 atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
             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,..,5. 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Olt ca membri  in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale 
Bals. 
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 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, 2,3 si 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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