MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT din data de 29 noiembrie 2007
La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 noiembrie 2007 au
participat 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie.
Pe ordinea de zi au fost înscrise un număr de 21 proiecte de hotărâri.
Au fost adoptate un număr de 21 hotărâri cu privire la:
1. aprobare taxe, pentru anul 2008aprobat în unanimitate.
2. majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul
locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul
2008 aprobat în unanimitate.
3.tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, pe anul
2008 aprobat în unanimitate.
4.stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a
microbuzului din parcul auto propriu, pe anul 2008 aprobat în unanimitate.
5.aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordare
de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă  aprobat în unanimitate.
6. aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma fondului de urgenţă şi a
sprijinului financiar constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană, conform criteriilor de selecţie
a beneficiarilor şi a metodologiei de acordare aprobate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt aprobat în unanimitate.
7. aprobarea asocierii Judeţului Olt cu Judeţele Cluj, Galaţi, Gorj, Mureş, Iaşi,
Teleorman, Vâlcea şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România în vederea elaborării,
promovării şi implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundaţiilor” în
cadrul Programului INTERREG IV C aprobat în unanimitate.
8. aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în situaţii de urgenţă la nivelul
Judeţului Olt aprobat în unanimitate.
9. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare
şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt aprobat în
unanimitate.
10.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007 aprobat în
unanimitate.
11.repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a influenţelor pentru 20% din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007aprobat cu 5
voturi împotrivă, aparţinând domnului Tiberiu MATEESCU, doamnei Alexandrina POPESCU,
domnului Constantin SAFTA, domnului Marin POPA şi domnului Corneliu George CHIRIŢOIU.
12. repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor pentru 20% din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007  aprobat cu 5 voturi
împotrivă, aparţinând domnului Tiberiu MATEESCU, doamnei Alexandrina POPESCU, domnului
Constantin SAFTA, domnului Marin POPA şi domnului Corneliu George CHIRIŢOIU.
13. alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean
Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007 pentru asigurarea unor
cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice localeaprobat cu 3 abţineri,
aparţinând domnului Ioan CIUGULEA, domnului Marian HRISTEA şi domnului Gabriel BRĂTUCU
şi 5 voturi împotrivă, aparţinând domnului Tiberiu MATEESCU, doamnei Alexandrina POPESCU,
domnului Constantin SAFTA, domnului Marin POPA şi domnului Corneliu George CHIRIŢOIU.
14.aprobarea Politicii judeţene a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţiaprobat în
unanimitate.
15.modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.36/29.03.2007 referitoare
la aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor şi oraşelor din

judeţul Olt în scopul înfiinţării „Asociaţiei de dezvoltare comunitară Olt Transport” aprobat în
unanimitate.
16. aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt la majorarea capitalului social al S.C.
„Compania de Apă Olt” S.A. aprobat în unanimitate.
17. modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
aprobat în unanimitate.
18. însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a
unei uliţe situate pe raza administrativteritorială a comunei Fărcaşeleaprobat în unanimitate.
19. însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a
unei străzi situate pe raza administrativteritorială a comunei Băbiciu, Judeţul Olt, precum şi
modificarea lungimii unui drum comunal existentaprobat în unanimitate.
20.modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 67/30.08.2007 referitor la
aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului Reabilitare şi modernizare DJ 641
Caracal – limita jud.Olt – Robăneşti – Albeşti – DJ 606 Km 9+090 – 15+250aprobat în
unanimitate.
21.modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 69/30.08.2007 referitor la
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal –
limita jud. Olt, Robăneşti – Albeşti – DJ 606, km.9+090 – 15+250 şi a cheltuielilor aferente
proiectuluiaprobat în unanimitate.
De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate:
1. informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică asupra nivelului de
asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii Judeţului Olt, pe trim. II. 2007aprobat în
unanimitate.
2. raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni în perioada 01 iulie
2006 – 30 iunie 2007aprobat în unanimitate.
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Olt,
reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi reprezentanţii massmedia.
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