
 
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  18. 12 .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 29 consilieri judeţeni în funcţie şi  Secretarul 
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU 

A  absentat  domna consilier judeţen: Siminica MIREA 
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce lucrările 
şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.   
 
      
                                      
 
1. Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea  tarifelor pentru eliberarea acordului 
prealabil  si eliberarea  autorizatiei de amplasare si / sau de acces  la drumurilor 
judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona  drumurilor  
judetene pentru anul 2015. 
 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt 
                                           domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt 
                           Prezintă: domnul Petre  Idoraş              –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                                buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                               domeniului public  şi privat al judeţului 
 

  2. Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 
pătrat la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decat cea de 
locuinţe, aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2015. 
 
                          Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş        – Presedintele 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 stabilirea tarifului de inchiriere  a salii de 
conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015. 
 
                         Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş       –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 

 
     
  4. Proiect de hotărâre   cu privire  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 activitatiile  prestate de  unele institutii de 
cultura  de interes judetean,pentru anul 2015. 
 
                           Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                               Prezintă: domnul Petre  Idoraş        –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                                                     domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
5 . Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobare taxe pentru anul 2015. 
 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedinte  al  Consiliului Judeţean Olt 
                                          domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt.                                   
                            Prezintă: domnul Petre  Idoraş           –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                      B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
 
6. 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  noiembrie 2014. 
                              

                       Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean Olt 
                                    Prezintă : domnul Petre Idoraş             –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                          buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                            domeniului public şi privat al judeţului 

 

7. Proiect de hotărâre  cu privire la  darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un 
imobil  aflat in domeniul public al judetului Olt  
 

          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 
cetăţeni 

 
8.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului  Olt pe anul 2014. 
  
                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean Olt 
                                 Prezintă : domnul Petre Idoraş             –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                        buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

 
 
9.Proiect de hotărâre  cu privire la numire in functia de manager (director ) al 
Muzeului Judetean Olt. 
 
 



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

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                      
10.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru 
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina . 
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
           
11.Proiect de hotărâre  cu privire la transformare post in statul de functii al 
aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt. 
  
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                   
12.Proiect de hotărâre cu privire la inlocuire  membru al Comisiei  pentru Protectia 
Copilului  Olt .   
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

  13.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizării  proiectului ,, A.L.E.G - 
Aptitudni  -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul Programului Operaţional Sectorial 
,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 – Creşterea 
adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1- 
Promovarea  culturii  antreprenoriale . 
 
                                 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                    protecţie socială, activităţi sportive şi   agrement 
 
14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Calendarului  manifestărilor  culturale  
in anul 2015. 
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                      
15. NOTA  cu privire la  executia bugetului  local  al Consiliului  Judetean Olt pe anul 
2014. 
 
16. 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 incetare mandat consilier judetean. 
 

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. 
 
    2. Proiect de hotărâre cu  privire  la  propunerea de aprobare  a Planului de 
Ocupare a Functiilor Publice din cadrul  Directiei  Judetene de Evidenta  a 
Persoanelor Olt , pentru anul 2015. 
 
                           Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                         Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                           activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţi şi  culte. 
                      
    3. Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea  preturilor medii ale produselor 
agricole pentru  anul 2015. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului JudeţeanOlt 
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 incetarea de drept  a raportului de serviciu al 
directorului  executiv al Directiei  Judetene de Evidenta  a Persoanelor Olt 
 
                             Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                   Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                       protecţie socială, activităţi sportive şi      agrement 
 
    5. Proiect de hotărâre cu  privire la aprobare  achizitionare de servicii juridice  
 de catre Consiliul judetean Olt. 
 

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. 
 

 
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  12 decembrie  2014. 

 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                           
                       Se trece la ordinea de zi. 
-Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea  tarifelor pentru eliberarea acordului 
prealabil  si eliberarea  autorizatiei de amplasare si / sau de acces  la drumurilor 
judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona  drumurilor  
judetene pentru anul 2015. 

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,..,9 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 tarifelor de bază lunare pe metru pătrat 
la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decat cea de locuinţe, 
aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2015. 

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,..,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 stabilirea tarifului de inchiriere  a salii de 
conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015. 

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,..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  taxelor scolare pentru activitatile 
prestate de Scoala Populara de Arte  si Meserii Slatina  in anul  scolar 2013-2014 
- aprobarea  unor taxe   si tarife  pentru activitatiile  prestate de  unele institutii de 
cultura  de interes judetean,pentru anul 2015. 

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,..,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 aprobare taxe pentru anul 2015. 

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,..,10 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  noiembrie 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  darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un 
imobil  aflat in domeniul public al judetului Olt  

Domnul Nicolae VITAN - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

 



 
 
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..5, si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotărare,se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului  Olt pe anul 2014. 
 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,..,6 si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,  se aprobă cu unanimitate de voturi. 
pe anul 2014. 
                     
- Proiect de hotărâre  cu privire la numire in functia de manager (director ) al 
Muzeului Judetean Olt. 

                  Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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,.. 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 aprobare organigrama si stat de functii pentru 
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina . 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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,..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 transformare post in statul de functii al aparatului 
de specialitate  al Consiliului Judetean Olt. 

 Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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,.. 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 inlocuire  membru al Comisiei  pentru Protectia 
Copilului  Olt .  Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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,.. 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 realizării  proiectului ,, A.L.E.G - 
Aptitudni  -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul Programului Operaţional Sectorial 
,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 – Creşterea 
adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1- 
Promovarea  culturii  antreprenoriale . 
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,..,5.  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  Calendarului  manifestărilor  culturale  in 
anul 2015. 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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 si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de voturi 

                      
- NOTA  cu privire la  executia bugetului  local  al Consiliului  Judetean Olt pe anul 2014. 
 Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem Nota cu 
privire la executia bugetului local al Consilului Judetean  Olt pe anul 2014. 
 care este în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca i se mai dă citire.Se aprobă 
in unanimitate sa nu mai fie prezentata.  
-   Nota cu privire la executia bugetului local al Consilului Judetean  Olt pe anul 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 incetare mandat consilier judetean. 

Domnul Nicolae VITAN - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in 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 cu unanimitate de voturi. 

 
-Proiect de hotărâre cu  privire  la  propunerea de aprobare  a Planului de Ocupare a 
Functiilor Publice din cadrul  Directiei  Judetene de Evidenta  a Persoanelor Olt , 
pentru anul 2015 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele 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 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  preturilor medii ale produselor 
agricole pentru  anul 2015. 

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 incetarea de drept  a raportului de serviciu al 
directorului  executiv al Directiei  Judetene de Evidenta  a Persoanelor Olt 
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,..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 aprobare  achizitionare de servicii juridice  
 de catre Consiliul judetean Olt. 

Domnul Nicolae VITAN - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 
Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
30 voturi ,,PENTRU’’si ,,O  ABŢINERE’’  . 
  S-a abţinut domnul consilier judeţean Trifu Catalin Victor.  

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 30 voturi 
,,PENTRU’’    si ,,O  ABŢINERE’’   

S-a abţinut domnul consilier judeţean Trifu Catalin Victor. 
 
     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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