
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  10 02 .2015,  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,  
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Marius Oprescu,  27 de  consilieri judeţeni 
din cei 29  consilieri judeţeni în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul  
Gabriel  BULETEANU 
       Au absentat domnul vicepresedinte Pavel Belinski si domnii consilieri judeţeni : 
Florea Nicolae , Ionel Marian  Taifas . 
     Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
 
 
                       Domnii consilieri judeţeni au în mape.  
 
                                  O r d i n e a   d e  z i :  
 
     1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 
2015 si  estimarile pe anii 2016-2018 
                
                   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 utilizarii in anul 2015 a unei sume  
din excedentul  anual al bugetului  local,  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al 
anului 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. 
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      3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Program  anual al Consiliului 
Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, pentru anul 2015 in 
conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si 
completarile  ulterioare. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
 
       4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  
regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile publice  alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015. 
- aprobarea componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
 
                            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 aprobarea infiintarii unui post aferent 
personalului contractual de executie la Serviciul Resurse Umane si Managementul  
Unitatilor Sanitare  din  cadrul 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. 
                      
      6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare si mutari  posturi in  
statul de functii  al Spitalului Judetean de Urgenta 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. 
 
      7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru 
asistarea somerilor din regiunile fost industrializate,, in cadrul Programului  
Operational Sectorial ,,Dezvoltarea  Resurselor Umane ,2007-2013,Axa Prioritara 5, 
,,Promovarea masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de Interventie 5.1 
,, Dezvoltarea  si implementarea  masurile active de ocupare ,, 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
      8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul 
privat  al Judetului Olt  a unui imobil , in vederea scoaterii din functiune  si a demolarii 
acestuia. 
 

    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. 
 
 



 
 
     
    9. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele Consiliului  Judeţean 
Olt  a atribuţiilor  sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2014. 
 
                                              Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean Olt 
 
 
   10. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean 
Olt pe anul 2014. 
                                                       
                                               Prezintă:   :   domnul Marius Oprescu        –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 
                                                                  :  domnul  Pavel Belinski          – Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 

 
    11 . Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    judeţeni pe anul  2014. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 
     12. Planul Strategic pe anul 2015 cu  principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 
Inspectoratul de  Poliţie Judetean  Olt şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  
 
     13. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie  Judeţean 
în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2014. 
 
                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
 
    14  . 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 post in statul de functii  al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt 
 
 
                    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                      Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,       
                                                                                  activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii                                       
                                                                                    şi  culte. 
 
   2.   Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui membru  in Consiliul de 
Administratie  al Casei de Asigurari de Sanatate Olt. 
 
 

             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean  Olt 
                        Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,   
                                                                                   juridică,apărarea ordinii publice respectarea   
                                                                                   drepturilor omului şi  relaţii cu   cetăţenii 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  3  . Raport cu privire la activitatea desfăşurată de  Serviciul Judetean de Paza  Olt pe 
anul 2014. 
 
               Prezintă: Popa Emil Costin  - director general al Serviciul Judetean de Paza  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  19 IANUARIE 2015. 

 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                             
                                    Se trece  la  ordinea de zi.  
 
  -  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 2015 
si  estimarile pe anii 2016-2018 
                 Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico 
sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si 
privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi       
   
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume  din 
excedentul  anual al bugetului  local,  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2014. 

       Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate.    
 Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi  
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Program  anual al Consiliului Judetean 
Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, pentru anul 2015 in conditiile Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile  
ulterioare. 

   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 1,2,3. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
22 voturi ,,PENTRU’’ si ,,SAPTE  ABTINERI’’ . S-au abtinut  domnii consilieri judeteni 
Trifu Catalin,Badescu Ion,Irimia Ilie,Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Mirea 
Siminica,Dumitrescu Viorel, Moisescu Ion.. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 22 voturi 
,,PENTRU’’ si ,,SAPTE ABTINERI’’. S-au abtinut  domnii consilieri judeteni Trifu 
Catalin,Badescu Ion,Irimia Ilie,Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Mirea Siminica,Dumitrescu 
Viorel, Moisescu Ion. 
 



 
 
 
     - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  
regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile publice  alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015. 
- aprobarea componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
       Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al 
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi 
 
     - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea infiintarii unui post aferent 
personalului contractual de executie la Serviciul Resurse Umane si Managementul  
Unitatilor Sanitare  din  cadrul 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 hotărare pe fiecare articol in parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.. 7, 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 transformare si mutari  posturi in  
statul 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 hotărare pe fiecare articol in parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.. 7, 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 realizarii proiectului ,,Masuri pentru 
asistarea somerilor din regiunile fost industrializate,, in cadrul Programului  
Operational Sectorial ,,Dezvoltarea  Resurselor Umane ,2007-2013,Axa Prioritara 5, 
,,Promovarea masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de Interventie 5.1 
,, Dezvoltarea  si implementarea  masurile active de ocupare ,, 

   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 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
      -Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat  
al Judetului Olt  a unui imobil , 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 1,2 si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

 



 
 
Domnul vicepreşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte 
şi informări, care sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă 
citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte si informari  
sunt urmatoarele: 
 
-Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean pe anul 2014. 
   Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 - Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2014. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni : domnii consilieri 
judeţeni: Ioan Ciugulea, Taifas Ionel Marian, Ciucu Gheorghe Alin Sorin,Irimia Ilie, 
Guinea Valeriu ,Stirbu Galina,Pruna Toma,Popescu Constantin, Tudor Doru pe anul 
2014. 
      Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
  - Planul Strategic pe anul 2015 cu  principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 
Inspectoratul de  Poliţie Judetean  Olt şi indicatorii de performanţă minimali. 
Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
    - Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie  Judeţean în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2014. 
Prin vot deschis . Se aprobă în 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 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 hotărare pe fiecare articol in parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.. 7, 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 unui membru  in Consiliul de 
Administratie  al Casei de Asigurari de Sanatate Olt. 
 
Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 
proiectul de hotăra 
re pe fiecare articol in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele I,II. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 
 - Raport cu privire la activitatea desfăşurată de  Serviciul Judetean de Paza  Olt pe anul 
2014. 
Prin vot deschis . Se aprobă în 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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