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MINUTA 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  12.01.2006 
 
            În sedinta ordinara din data de 12.01.2006 au fost prezentate 
si aprobate un numar de 24 Proiecte de hotarâri, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarâre  cu  privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal si stat de functii pentru personalul din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean, aprobare numar maxim de 
functii publice si pondere functii publice pe categorii. 
– aprobat în unanimitate 
        2. Proiect de hotarâre cu  privire la aprobare organigrama, 
numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si 
Functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului. 
 Se aproba cu un vot împotriva, cel al domnului consilier Tiberiu 
Mateescu. 

3. Proiect de hotarâre cu privire la aprobare organigrama, 
numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si 
Functionare pentru Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt. 
– aprobat în unanimitate 

 4. Proiect de hotarâre  cu privire  la aprobare organigrama, 
numar de personal si stat de functii pentru Muzeul Judetean Olt. 
– aprobat în unanimitate 
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 5. Proiect de hotarâre cu privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal, stat de functii si modificarea componentei 
Consiliului de Administratie pentru Centrul Cultural  Judetean. 
– aprobat în unanimitate 

6.  Proiect de hotarâre cu privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal si stat de functii pentru Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale. 
– aprobat în unanimitate 

7. Proiect de hotarâre cu privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal si stat de functii pentru Biblioteca Judetena „Ion 
Minulescu”.  
– aprobat în unanimitate 

8. Proiect de hotarâre cu privire la aprobare organigrama, 
numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si 
Functionare pentru Ansamblul Profesionist pentru  Promovarea 
Culturii Traditionale „OLTUL”. 
Art.1 se aproba cu 11 voturi împotriva, ale domnilor consilieri Vitan 
Nicolae, Popa Marin, Chiritoiu Cornel, Safta Constantin, Mateescu 
Tiberiu, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, Stefan 
Constantin, Idoras Petre, Coca Georgeta si doua abtineri, domnii 
consilieri Popescu Marcel si Hristea Nicolae. 
Art. 2 se aproba cu 8 voturi împotriva, ale domnilor consilieri Chiritoiu 
Cornel, Popa Marin, Safta Constantin, Ciugulea Ioan, Dumitrescu 
Florian, Kovacs Carol, Stefan Constantin, Coca Georgeta. 
Art. 3 se aproba cu 2 abtineri, domnul Hristea Nicolae si Popescu 
Marcel. 
Art. 4 se aproba cu 8 voturi împotriva, cele ale domnilor consilieri 
Popa Marin, Hristea Nicolae, Safta  Constantin, Mateescu Tiberiu, 
Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 
Art. 5 se aproba cu 9 voturi împotriva, cele ale domnilor consilieri 
Mateescu Tiberiu, Chiritoiu Cornel, Popa Marin, Safta Constantin, 
Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, Stefan Constantin, 
Coca Georgeta si doua abtineri, domnii consilieri Popescu Marcel si 
Hristea Nicolae. 
Art. 6 se aproba în unanimitate. 
 Domnul Mateescu Tiberiu afirma ca acest proiect de hotarâre 
este o grea lovitura data culturii judetului Olt, Ansamblul “Calusul 
Scornicesti”, care are 50 de ani, fiind cel mai merituos ansamblu 
folcloric profesionist din tara, nu numai din judet, el reprezentând, la 
nivel international, nu doar orasul Scornicesti sau judetul Olt, ci 
întreaga tara. 
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Domnul Presedinte sustine ca acest ansamblu nu mai are decât 
5, 6 reprezentanti si nu poate functiona  doar cu câtiva oameni. 
 Prin vot deschis, Proiectul de hotarâre se aproba cu 12 voturi 
împotriva, cele ale domnilor consilieri Mateescu Tiberiu, Chiritoiu 
Cornel, Popa Marin, Safta Constantin, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, 
Dumitrescu Florian, Stefan Constantin, Coca Georgeta, Nita Mihai, 
Idoras Petre, Vitan Nicolae si doua abtineri, domnii Popescu Marcel si 
Hristea Nicolae. 

9. Proiect de hotarâre cu privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal si stat de functii pentru Directia Judeteana pentru 
Evidenta Persoanei. 
- aprobat în unanimitate 

10. Proiect de hotarâre cu privire la numirea în functie. 
- aprobat în unanimitate 

11. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea înlocuirii anexei 
la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 46/26.05.2005 referitoare la 
stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru 
spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decât cea de locuinte, 
aflate în domeniul public al judetului, pentru anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

12. Proiect  de  hotarâre  cu  privire  la  aprobarea  înlocuirii  
anexei la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 47/26.05.2005 referitoare 
la stabilirea tarifelor pentru activitatile de protectia plantelor 
desfasurate de Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt, pe 
anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

13.Proiect  de  hotarâre  cu  privire  la  aprobarea actualizarii 
tarifelorde închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si 
a microbuzului din parcul auto propriu, stabilite prin Hotarârea 
Consiliului Judetean nr. 48/26.05.2005, pentru anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

14.Proiect  de  hotarâre  cu  privire  la  aprobarea înlocuirii 
anexei la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 49/26.05.2005 referitoare 
la stabilirea tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de 
interes judetean, pentru anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

15. Proiect  de  hotarâre   cu  privire  la   înlocuirea  anexei  nr. 
2  laHotarârea Consiliului Judetean nr. 50/26.05.2005 referitoare la 
aprobare taxe, pentru anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 
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 16. Proiect de hotarâre cu privire la modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 
2005. 
- aprobat în unanimitate 

17. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea sumei utilizata 
pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii  Craciunului. 
Art. 2 se aproba cu un vot împotriva, cel al domnului consilier 
Mateescu Tiberiu. 
 Proiectul de hotarâre se aproba cu un vot împotriva, al domnului 
consilier Mateescu Tiberiu. 

18. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului propriu 
al Consiliului Judetean pe anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

19. Proiect de hotarâre cu privire la repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a sumelor 
alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

20. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea utilizarii fondului 
de rulment pe anul 2006. 
- aprobat în unanimitate 

21. Proiect de hotarâre cu privire la stabilirea si aprobarea 
costului anual pentru un copil /tânar care beneficieaza de protectie 
speciala în conditiile art. 51 din legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului. 
- aprobat în unanimitate 

22. Proiect de hotarâre cu privire la modificarea Hotarârii 
Consiliului Judetean nr. 122/23  decembrie 2004 si completarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei pentru 
protectia Copilului. 
- aprobat în unanimitate 

23. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Calendarului 
manifestarilor culturale în anul 2006. 
Proiectul de hotarâre se aproba cu un vot împotriva, cel al domnului 
consilier Mateescu Tiberiu. 

24. Proiect de hotarâre cu privire la înlocuirea anexelor 1 si 2 la 
Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 102/23.09.2005 referitoare la 
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale.  
- aprobat în unanimitate 
 În cadrul sedintei au mai fost prezentate si aprobate: 
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-  Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului 
pe anul 2005.   
- Raport  anual de activitate  - consilieri judeteni : Postelnicu Dorin, 
Hristea Marin si Alexe Eugeniu. 
- Raport cu privire la îndeplinirea unor misiuni oficiale în Italia si 
Cehia. 
- Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe sem.II. 
2005. 
- Raport  cu  privire  la  activitatea  desfasurata  în  anul  2005  de 
institutiile si serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judetean. 
- Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei 
civice a comunitatii în trim. IV. 2005. 
- Informare cu privire la masurile înteprinse de Inspectoratul de 
Politie Judetean în îndeplinirea atributiilor specifice pe anul 2005. 
- Planul Strategic al Inspectoratului de Politie Judetean. 
- Informare cu privire la masuri pentru înlaturarea efectelor 
inundatiilor din judetul Olt. 
         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 Stoica 
Ion, Inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean si 
reprezentantii mass - media locala. 
 
 
                                     PRESEDINTE, 
                                   Jenel  COPILAU 
 
 
 
 
                                                            SECRETAR GENERAL  
                                                                 AL JUDETULUI, 
                                                                   Marin  DOBRE 
 
 
 
 
                                                                                CONSILIER JURIDIC, 
                                                                                  Maria-Jeni  IANCU 
MJI/2 ex. 


