MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT din data
de 10 iulie 2008
La şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 10
iulie 2008 au participat domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean şi un
număr de 27 consilieri judeţeni din cei 31 consilieri judeţeni în funcţie. Au
absentat domnii consilieri COPILĂU Jenel , DIACONU Gabriel,
POSTELNICU Dorin, IORDACHE Andrei.
Pe ordinea de zi au fost înscrise:
1. Depunerea jurământului de către domnul Hristea Marian
2.Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Olt pe principalele domenii de activitate
3. Propuneri, întrebări, interpelări
1.Domnul Hristea Marian a depus jurământul.
2.Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Olt pe principalele domenii de activitate
În acest context, având în vedere, opţiunea consilierilor, pregătirea
profesională a acestora, precum şi configuraţia politică în urma alegerilor, a
fost adoptată HOTĂRÂREA CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA
COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT PE
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE. Componenţa nominală a
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt pe principalele domenii
de activitate este următoarea:
 Comisia pentru studii economicosociale, bugetfinanţe, integrare
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
1. Idoraş Petre – economist  P.S.D.
2. Stancu Radu – economist  P.S.D.
3.Buică Gheorghe inginer  P.D.L.
4.Ionică Marin economist  P.D.L.
5. Copilău Jenelinginer P.N.L.
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 Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură
1. Belinski Pavel inginer  P.S.D.
2.Părnuţă Corneliu inginer  P.S.D.
3.Diaconu Gabriel MarianinginerP.D.L.
4.Niţă MihaiinginerP.D.L.
5.Brătucu GabrielinginerP.N.L.
 Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii
1.Cococi TomaLongininginerP.S.D.
2.Oprescu MariuseconomistP.S.D.
3.Matei Valeriuconsilier juridicP.D.L.
4.Mihai Eleodor AlineconomistP.D.L.
5.Hristea MarianeconomistP.N.L.
 Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate,
familie, protecţie copii şi culte
1.Nuţă MarinelaprofesorP.S.D.
2.Postelnicu DorinmedicP.S.D.
3. Ciucu Gheorghe Alin SorinprofesorP.D.L.
4. Dragomir Ileana Roxanaasistent medicalP.D.L.
5.Iordache AndreimedicP.N.L.
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comerţ
1. Bozgă Ionmedic veterinarP.S.D.
2.Ciocan Dansubofiţer M.A.I.P.S.D.
3.Dinoiu IoninginerP.D.L.
4.Niculescu DumitruinginerP.D.L.
5.Niculae FloreaeconomistP.N.L.
 Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement
1.Gheorghe Ionel CristianlaminoristP.S.D.
2.Stanciu ElenaeconomistP.S.D
3.Popa IoantehnicianP.D.L.
4.Şteomlega DoreleconomistP.D.L.
5.Vacant
La propunerea domnului Preşedinte, Paul STĂNESCU, sa aprobat
coordonarea comisiilor de specialitate de către vicepreşedinţii Consiliului
Judeţean şi Secretarul Judeţului după cum urmează:
 domnul Vicepreşedinte Ioan NEDELEA coordonează comisiile:
1.Comisia pentru studii economicosociale, bugetfinanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului,
2.Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică,
sănătate, familie, protecţie copii şi culte,
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 domnul Vicepreşedinte Ioan CIUGULEA coordonează comisiile:
1. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
2.Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comerţ,
 domnul Secretar al Judeţului Marin DOBRE coordonează comisiile:
1.Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii,
2.Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement.
Sa votat ca şedinţele ordinare ale Consiliului Judeţean să fie ţinute
în ultima zi de joi a fiecărei luni, orele 10.00.
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile
subordonate Consiliului Judeţean Olt, precum şi reprezentanţii massmedia.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Secretar al Judeţului
Marin DOBRE

Consilier asistent,
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă
Magdalena ŢOLU

I.M./M.G.
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