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MINUTA 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  30.03.2006 
 
 
            În sedinta ordinara din data de 30.03.2006 au fost adoptate un 
numar de 24  hotarâri, cu privire la:  
 
-   încetare mandat de consilier judetean. – adoptata în unanimitate 
-   validare mandat de consilier judetean. - adoptata în unanimitate 
- aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si 
Regulament de Organizare si Functionare pentru Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. - adoptata în unanimitate 
-  aprobare Regulament de Organizare si Functionare la Biblioteca 
Judeteana „Ion Minulescu” Slatina. - adoptata în unanimitate 
-   asocierea Consiliului Judetean Olt cu Consiliile locale municipale 
si orasenesti din judetul Olt, pentru promovarea proiectului 
„Managementul Integrat al Deseurilor în judetul Olt”, în vederea 
finantarii din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene. - adoptata în 
unanimitate 
-  aprobarea participarii Consiliului Judetean Olt, ca partener, alaturi 
de  consiliile locale municipale, orasenesti si comunale, în calitate de 
solicitanti la proiectele din cadrul Programului Phare 2004 CES – 
Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor. 
- adoptata în unanimitate 
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-  darea în folosinta gratuita a unor imobile, Serviciului Judetean de 
paza Olt. - adoptata în unanimitate 
-  însusirea propunerii de încadrare a unei ulite satesti în categoria 
de drumuri comunale. - adoptata în unanimitate 
-  rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2006. - adoptata în unanimitate 
-  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2005. - adoptata în unanimitate 
-  alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean Olt pentru asigurarea unor cheltuieli ale 
autoritatilor publice locale.  
Dl. consilier judetean Ciugulea Ioan solicita ca raportul la acest 
Proiect de hotarâre sa treaca pe la comisia de specialitate.  
Art. 1 se aproba cu 5 voturi împotriva, ale domnilor consilieri :  
Ciugulea Ioan, Manu Ioan, Chiritoiu Corneliu, Popa Marin, Safta 
Constantin. 

Hotarârea se adopta  cu 7 voturi împotriva, cele ale domnilor 
consilieri judeteni: Ciugulea Ioan, Manu Ioan, Chiritoiu Corneliu, Popa 
Marin, Safta Constantin, Mateescu Tiberiu si Nita Mihai si 2 abtineri : 
Dumitrescu Flarian si Kovacs Carol. 
-  stabilirea tarifelor pentru utilizarea suprafetelor din zona drumurilor 
de interes judetean aplicate  Societatii Nationale de Telecomunicatii 
„ROMTELECOM” pentru anul 2006. - adoptata în unanimitate 
-  revocare Hotarâre a Consiliului Judetean. - adoptata în unanimitate 
-  aprobarea bilantului  contabil  si  contului  de  profit  si  pierdere  la  
data de 31 decembrie 2005 la S.C. „OLT DRUM” s.a. Slatina,  
raportului  de  gestiune  la data de 31 decembrie 2005 la S.C. 
OLTDRUM” S.A. Slatina; raportului Comisiei de cenzori la data de 31 
decembrie 2005 la S.C.„OLT DRUM” S.A. Slatina, bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2006  la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina. 
Art. 1, 2 si 3 se aproba în unanimitate, art. 4 se aproba cu o abtinere, 
cea a domnului consilier Mateescu Tiberiu. Art. 5, 6 se aproba în 
unanimitate,  iar art. 7 se aproba cu o abtinere, a domnului consilier 
judetean Tiberiu Mateescu. Art. 8 si 9 se aproba în unanimitate. 

Hotarârea se adopta cu un vot împotriva, cel al domnului 
consilier judetean Tiberiu Mateescu. 
- aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele de investitii 
finantate din fondul de rulment pe anul 2006. – adoptata în 
unanimitate 
- completarea Calendarului manifestarilor culturale în 2006. – 
adoptata în unanimitate 
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-  însusirea propunerii de încadrare a unei ulite satesti categoria 
drumurilor comunale. – adoptata în unanimitate 
-   aprobarea cumpararii în regim de lesing a bunurilor înscrise în 
lista de investitii pe anul 2006 a S.C. OLTDRUM S.A. Slatina. 
Art. 1 si 2 se aproba în unanimitate. 

Hotarârea se adopta cu 3 abtineri, cele ale domnilor consilieri 
judeteni Mateescu Tiberiu, Chiritoiu Corneliu  si Popa Marin. 
-   aprobare propuneri de modificare a Programului de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în trafic judetean pentru perioada 
2005-2006. – adoptata în unanimitate 
- completarea componentei unor comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt cu 
consilierul judetean care a fost validat în cadrul sedintei, în locul celui 
caruia i-a încetat mandatul. – adoptata în unanimitate 
-  completarea Consiliului de Administratie  la Spitalul Judetean 
Slatina. – adoptata în unanimitate 
-   completarea Consiliului de Administratie  la S.C. OLTDRUM S.A. 
Slatina. – adoptata în unanimitate 
-   completarea  Comisiei de cenzori la S.C. OLTDRUM S.A. Slatina. 
– adoptata în unanimitate 
- desemnarea reprezentantului S.C OLTDRUM S.A. pentru 
încheierea Contractului de performanta. – adoptata în unanimitate 
 

În cadrul sedintei au mai fost prezentate si aprobate: 
- Raport cu privire la gestionarea bunurilor apartinând domeniului 
public si privat al judetului Olt si administrate de catre Consiliul 
Judetean Olt în anul 2005.;  
- Raport  cu privire la îndeplinirea unor misiuni oficiale ; 
- Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei 
civice a comunitatii judetului Olt, pe trimestrul I  2006; 
- Informare privind actiunile desfasurate pe linia asigurarii ordinii si 
sigurantei publice în zona discotecilor si a barurilor de noapte; 
- Informare cuprinzând punctul de vedere al Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt referitor la interpelarea 
adresata de domnul Ioan Ciugulea, consilier judetean, în sedinta 
Consiliului Judetean din data de 12 ianuarie 2006. 
 
         Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, din institutiile si 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judetean, domnul Ioan 
Manu, candidat pentru functia de consilier judetean, persoanele 
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propuse pentru Consiliul de administratie la S.C. OLTDRUM si 
Spitalul Judetean Slatina, directorul general, contabilul sef si membrii 
Comisiei de cenzori de la S.C. OLTDRUM S.A., si reprezentantii 
mass - media locala. 
 
 
                                     PRESEDINTE, 
                                   Jenel  COPILAU 
 
 
 
 
 
 
                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                        AL JUDETULUI, 
                                                                         Marin  DOBRE 
 
 
 
 
 
                                                                                 CONSILIER JURIDIC, 
                                                                                  Maria - Jeni  IANCU 
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