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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 30. 04 .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,
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, domnii Marius OPRESCU şi Pavel
Belinski,
25 de consilieri judeţeni din cei 30 consilieri judeţeni în funcţie şi Secretarul
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU
Au absentat domnii consilieri judeţeni: Dumitrescu Viorel, Moisescu Ion,
Postelnicu Dorin, Taifas Ionel Marian, Vitan Nicolae.
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce lucrările
şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.
Domnii consilieri judeţeni au în mape.

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul
2015.
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 alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al
Județului Olt pe anul 2015
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
Judeţului Olt la data de 31.03.2015

aprobarea conturilor de execuţie a bugetului

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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna martie 2015
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 cu privire la
- aprobare asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și
finanțării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a”
- aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului
„Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a”
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor la nivelul judeţului Olt reactualizat pe anul 2015.
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.

7. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea Camerei Agricole Județene Olt
pentru emiterea avizului consultativ in vederea eliberării atestatului de producător.
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.

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de
funcții al Spitalului Județean 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.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
S.C.Tunsoiu SRL.

Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C.
Transbuz SRL.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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.

12 . Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii în trimestrul I 2015.
Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

13 . 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 aprobă
se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate).
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 26 martie 2015 .
Procesul verbal se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate) .

Se trece la ordinea de zi.
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot pe rând articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28voturi .
Se supun la vot pe rând articolele 4 și 5 și se aprobă cu 27voturi ,,PENTRU” și
,,O ABTINERE,,.
S-a abținut domnul consilier județen Trifu Cătălin Victor.
Se supun la vot pe rând articolele 6,7 și se aprobă cu 28voturi .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate de
voturi).

de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al
Județului Olt pe anul 2015
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Judeţului Olt la data de 31.03.2015
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru
o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice din cadrul
Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu
Handicap, pentru luna martie 2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire cu privire la
- aprobare asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și
finanțării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a”
- aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului
„Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a”
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi ( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor la nivelul judeţului Olt reactualizat pe anul 2015.
Domnul Nicolae STANCU - secretarul Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
-Proiect

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea Camerei Agricole Județene Olt
pentru emiterea avizului consultativ in vederea eliberării atestatului de producător.
Domnul Nicolae STANCU - secretarul 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 ,4 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgenta Slatina.
Domnul Ilie IRIMIA - secretarul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2…,5 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).

- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. Tunsoiu SRL.
Domnul Dumitru Dumitrascu -preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2. ..,5 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. Transbuz SRL.
Domnul Dumitru Dumitrascu -preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, ,industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate
de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
Domnul Ilie Irimia - secretarul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4, și se aprobă cu 28 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).

Domnul Președinte precizează că in continuare, pe ordinea de zi avem
Informare asupra nivelului de asigurare a securității si siguranței civice a
comunității Județului Olt în trimestrul I 2015, care este in mapele consilierilor, pe care
îi consultă dacă îi mai dă citire. Se aprobă cu 28 de voturi (unanimitate ) să nu mai fie
prezentată.
-Informare asupra nivelului de asigurare a securității si siguranței
comunității Județului Olt în trimestrul I 2015.
Se supune la vot.
Prin vot deschis, se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de voturi).

civice

a

- Propuneri, întrebări, interpelări.
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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