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          P R O C E S  -   V E R B A L                                   

                       încheiat   în   sedinta  ordinara  a                                
       

      din data de 27  iulie  2006, convocata în temeiul  
       art.106 (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificarile si completarile  ulterioare 

 
  Sunt prezenti 31 de consilieri judeteni si Secretarul judetului, 
domnul Marin Dobre. Lipsesc motivat domnii: Idoras Petre si Vitan Nicolae. 
  Institutia Prefectului este reprezentata de subprefectul judetului, 
domnul Gigel Stirbu. 
  Domnul Jenel Copilau, Presedintele Consiliului Judetean Olt, 
conduce lucrarile sedintei  si anunta ca sedinta este legal constituita având 
cvorumul necesar, iar toti domnii consilieri judeteni au în mape ordinea de zi, 
care este urmatoarea: 
 

                                            
 

1.  Proiect de hotarâre  cu  privire la: 
- aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii pentru

personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean; 
- aprobare numar maxim de functii publice si pondere functii publice pe 

categorii. 

  Initiator :  domnul   Jenel    Copilau             – Presedintele Consiliului Judetean; 
  Prezinta: domnul   Jan       Nastase             -  Presedintele Comisiei Juridice. 
 

         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. 
 
  Initiator : domnul    Jenel   Copilau               – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Jan       Nastase              – Presedintele Comisiei Juridice. 

 
          
 

3. Proiect de hotarâre cu  privire la: 
 -  aprobarea listei cu spatiile medicale care urmeaza a fi vândute pentru 
activitatile medicale si/sau pentru activitatile conexe actului medical; 
 - desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt în comisia pentru 
vânzarea spatiilor medicale; 
 -   stabilirea pretului de vânzare a spatiilor medicale. 
 
  Initiator : domnul    Jenel   Copilau                 – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: doamna  Tatiana  Munteanu-Oprea – Presedintele Comisiei cultura, înv., 
                        sanatate si culte. 

 

 4. Proiect de hotarâre cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul 
public al Judetului Olt si din administrarea Muzeului Judetean Olt în domeniul 
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public al Municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Caracal. 
   Initiator:   domnul   Jenel      Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul Dumitru Tucan    – Presedintele Comisie Buget-Finante. 
  

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobare închiriere prin licitatie publica 
a unui spatiu din domeniul public al Judetului Olt si din administrarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. 

 
  Initiator:   domnul   Jenel     Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean; 
  Prezinta: domnul   Dumitru Tucan    – Presedintele  Comisiei Buget-Finante. 
 

 6. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea asocierii Consiliului 
Judetean Olt cu Consiliile Locale ale Municipiilor  Slatina si Caracal si ale 
Oraselor Bals, Corabia, Draganesti, Scornicesti, Piatra-Olt si Potcoava în scopul 
înfiintarii operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publica apa si apa 
uzata în Judetul Olt. 
  Initiator:   domnul   Jenel    Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean; 
  Prezinta: domnul   Jan       Nastase   – Presedintele  Comisiei Juridice. 
 

 7. Proiect de hotarâre cu privire la desemnare reprezentanti ai Consiliului 
Judetean Olt în Consiliul  Consultativ al spitalelor publice judetene. 
 
  Initiator:   domnul   Jenel     Copilau    – Presedintele Consiliului Judetean; 
  Prezinta: domnul   Jan        Nastase    – Presedintele  Comisiei Juridice. 
 

           8. Proiect de hotarâre cu privire  la desemnare reprezentant al 
Consiliului Judetean Olt în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de 
Sanatate Judetene. 
 
  Initiator:   domnul   Jenel   Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Jan      Nastase   – Presedintele  Comisiei Juridice. 
 

 9.  Proiect de hotarâre cu privire la  completare Consiliu de Administratie 
al Serviciului Judetean de Paza. 
 
  Initiator:   domnul   Jenel   Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean; 
  Prezinta: domnul   Jan       Nastase  – Presedintele  Comisiei Juridice. 
 
 
 
 
 
 

         10.  Proiect de hotarâre cu privire la  însusirea propunerii de încadrare a 
unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale. 
 
                           Initiator:   domnul   Jenel   Copilau  – Presedintele  Consiliului Judetean 
  Prezinta:  domnul   Pavel   Belinski  – Presedintele  Comisiei de Urbanism. 
 

 11.  Proiect de hotarâre cu privire la  rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Olt pe anul 2006..  
 
  Initiator : domnul    Jenel     Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Dumitru Tucan     – Presedintele Comisiei Buget-Finante. 
 

 12. Proiect de hotarâre cu privire la repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a influentelor la sumele defalcate din T.V.A. pentru finantarea 
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cheltuielilor de personal din institutiile de învatamânt preuniversitar de stat pe 
anul 2006. 
  Initiator : domnul    Jenel      Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Dumitru  Tucan  – Presedintele Comisiei Buget-Finante. 
 

 13. Proiect de hotarâre cu privire la utilizarea unor sume din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006. 
 
  Initiator : domnul    Jenel       Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul    Dumitru  Tucan    – Presedintele Comisiei Buget-Finante. 
 

 14. Proiect de hotarâre  cu privire la redistribuirea fondurilor între 
obiectivele de investitii finantate din Fondul de rulment pe anul 2006. 
 
  Initiator:   domnul  Jenel   Copilau  – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta : domnul  Dumitru  Tucan – Presedintele Comisiei Buget-Finante. 
 

 15. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cofinantarii proiectului 
„Reabilitarea unitatilor de învatamânt din comunele afectate de inundatii  din 
judetul Olt, în concordanta cu Hotarârea Guvernului nr. 295/2006, aprobat în 
cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala –
Infrastructura Regionala si Locala / Inundatii  
 
  Initiator:  domnul Jenel Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei Buget-Finante. 

 

16. Raport  cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe sem.I.2006.
  
         Prezinta: domnul Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean 
 

17. Informare  asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice 
a comunitatii Judetului Olt pe trim. II.2006.  

  
Prezinta: domnul Mihai Albulescu – Presedintele Autoritatii Teritoriale de Ordine 
        Publica. 

 

 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Presedintele 
Consiliului Judetean Olt a atributiilor proprii si a Hotarârilor Consiliului Judetean 
în perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 

  Prezinta: domnul Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean.  
 
 
 

 19. Raport cu privire la activitatea desfasurata de consilierii judeteni în 
perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 
  Prezinta: consilierii judeteni. 
 

 20. Raport cu privire la activitatea desfasurata de comisiile de specialitate 
în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt în perioada 01 
iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 
  Prezinta: Presedintii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Olt. 
 

21.  Propuneri, întrebari, interpelari. 
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 Înainte de a se intra în ordinea de zi, domnul Presedinte întreaba domnii 
consilieri judeteni daca mai au ceva de adaugat la ordinea de zi.  Nu au. 
 Face dânsul doua propuneri de completare a ordinii de zi si 
anume:  
 

 1. Proiect de hotarâre cu privire la unele masuri referitoare la Patrimoniul 
Corpului Gardienilor Publici. 
      Initiator:   domnul  Jenel   Copilau  – PresedinteleConsiliului Judetean Olt;  
     Prezinta:   domnul  Jan     Nastase  – Presedintele  Comisiei Juridice.   
 

 2. Proiect de hotarâre cu privire la  repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetelor locale si pentru sumele alocate de Consiliul Judetean pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pe anii 2008 – 2010. 
 
      Initiator:   domnul  Jenel      Copilau    – PresedinteleConsiliului Judetean Olt;  
     Prezinta:  domnul   Dumitru  Tucan     – Presedintele  Comisiei Buget – Finante.       
  

          Se supune la vot ordinea de zi cu completarile facute de domnul 
Presedinte. Se aproba cu unanimitate de voturi, inclusiv propunerile de 
completare a ordinii de zi facute de domnul Presedinte. 
 Domnul Presedinte Jenel Copilau supune la vot si procesul-verbal al 
sedintei anterioare a Consiliului Judetean  din data de 25 mai  2006. 
 Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 Înainte de discutarea proiectelor de hotarâri de pe ordinea de zi, domnul 
Presedinte prezinta o informare cu privire la modul de rezolvare a unei propuneri 
efectuate de domnul consilier judetean Ciugulea Ion în sedinta din 25 mai 2006.  
  

 Se trece la ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotarâre  cu  privire la: 
         - aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii pentru
personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean; 
         -  aprobare numar maxim de functii publice si pondere functii publice pe 
categorii. 

  
 
  

 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3 si 4. Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre  se  aproba cu unanimitate de voturi. 
 

         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. 
 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
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 Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8. Se aproba cu 
unanimitate de voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre  se  aproba cu unanimitate de voturi. 
 

3. Proiect de hotarâre cu  privire la: 
 -  aprobarea listei cu spatiile medicale care urmeaza a fi vândute pentru 
activitatile medicale si/sau pentru activitatile conexe actului medical; 
 - desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt în comisia pentru 
vânzarea spatiilor medicale; 
 -   stabilirea pretului de vânzare a spatiilor medicale. 
 Doamna consilier judetean Munteanu-Oprea Tatiana – Presedintele 
Comisiei pentru Cultura si Învatamânt  prezinta proiectul de hotarâre pe 
fiecare articol în parte. 
 Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4, 5 si 6.  Se aproba cu unanimitate 
de voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre  se  aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 4. Proiect de hotarâre cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul 
public al Judetului Olt si din administrarea Muzeului Judetean Olt în domeniul 
public al Municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Caracal. 

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4 si 5. Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
  

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobare închiriere prin licitatie publica 
a unui spatiu din domeniul public al Judetului Olt si din administrarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. 

 Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

 
 
 

Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3 si 4. Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 6. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea asocierii Consiliului 
Judetean Olt cu Consiliile Locale ale Municipiilor  Slatina si Caracal si ale 
Oraselor Bals, Corabia, Draganesti, Scornicesti, Piatra-Olt si Potcoava în scopul 
înfiintarii operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publica apa si apa 
uzata în Judetul Olt.  
 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4 si 5.  Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
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 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre  se  aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 

 7. Proiect de hotarâre cu privire la desemnare reprezentanti ai Consiliului 
Judetean Olt în Consiliul  Consultativ al spitalelor publice judetene.  
  Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 La art.1, pct.I. pe lânga propunerile din proiectul de hotarâre, domnul 
consilier judetean Ciugulea Ion mai propune pe  domnii: Dumitrescu Viorel si  
Postelnicu Dorin. Domnul consilier judetean Postelnicu Dorin nu accepta. Este 
propusa doamna Ionita Gherghina. 
 La art.1, pct.II. pe lânga propunerile din proiectul de hotarâre, domnul 
consilier judetean Ciugulea Ion mai propune pe domnul Olteanu Nicolae. 
 Tot la art.1, dar pct.III. pe lânga propunerile din proiectul de hotarâre, 
domnul consilier judetean Ciugulea Ion propune pe domnul Antonescu Vilfred. 
 Se supun la vot propunerile din proiectul de hotarâre si propunerile 
domnului consilier judetean Ciugulea Ion, toate urmând a fi trecute pe buletine de 
vot individuale, astfel: 

- la Spitalul Judetean Slatina: - Dinu Gheorghe; 
        - Moisa Cornel; 
        - Dumitrescu Viorel; 
        - Ionita Gherghina. 
- la Spitalul Scornicesti:  - Popescu Constanta; 
        - Varzaru Viorel; 
        - Olteanu Nicolae. 
- la Spitalul Schitu-Greci:  - Titiriga Iulian; 
               - Turcitu Dragos; 
           - Antonescu Vilfred.  
Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Domnul Presedinte anunta ca votul va fi secret. 

 Se supun la vot, pe rand, art.1, 2 si 3. Se aproba cu unanimitate de  voturi 
cu conditia respectarii rezultatului votului secret. 
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
 

           8. Proiect de hotarâre cu privire  la desemnare reprezentant al 
Consiliului Judetean Olt în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de 
Sanatate Judetene. 
 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 La art. 1, pe lânga propunerea din proiectul de hotarâre, domnul consilier 
judetean Ciugulea Ion propune si pe domnul David Ion. 
 Se supun la vot cele doua propuneri si anume: - Dumitrescu Gheorghe si 
          - David  Ion. 
 Se aproba cu unanimitate de voturi, urmând ca aceste doua propuneri sa 
se treaca pe buletinele de vot si sa urmeze procedura votului secret. 
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 Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2 si 3. Se aproba cu unanimitate de voturi 
cu conditia respectarii rezultatului votului secret. 
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 9.  Proiect de hotarâre cu privire la  completare Consiliu de Administratie 
al Serviciului Judetean de Paza. 
 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 La art. 1, pe lânga propunerea din proiectul de hotarâre, domnul consilier 
judetean Ciugulea Ion propune si pe domnul consilier judetean Stefan 
Constantin. 
 Se supun la vot cele doua propuneri si anume: - Nicolae Vasile si 
          - Stefan Constantin. 
 Se aproba cu unanimitate de voturi, urmând ca aceste doua propuneri sa 
se treaca pe buletinele de vot si sa urmeze procedura votului secret. 
 Se supun la vot, pe rand, art. 1 si 2.  Se aproba cu unanimitate de voturi cu 
conditia respectarii rezultatului votului secret. 
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

         10.  Proiect de hotarâre cu privire la  însusirea propunerii de încadrare a 
unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale. 
 Domnul consilier judetean Pavel Belinski – Presedintele Comisiei de 
Urbanism  prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 Se supun la vot, pe rand, art. 1 si 2. Se aproba cu unanimitate de voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 11.  Proiect de hotarâre cu privire la  rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Olt pe anul 2006..  

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

 
 

Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3 si 4. Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi.  
 
 

 12. Proiect de hotarâre cu privire la repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a influentelor la sumele defalcate din T.V.A. pentru finantarea 
cheltuielilor de personal din institutiile de învatamânt preuniversitar de stat pe 
anul 2006. 

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rand, art. 1 si 2.  Se aproba cu unanimitate de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 13. Proiect de hotarâre cu privire la utilizarea unor sume din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006. 
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Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 

pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2  si 3. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 14. Proiect de hotarâre  cu privire la redistribuirea fondurilor între 
obiectivele de investitii finantate din Fondul de rulment pe anul 2006. 

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

La art. 1, domnul consilier judetean Ciugulea Ion arata ca tot consilierii din 
actualul Consiliu Judetean au aprobat aceasta suma pentru Fântâna arteziana si 
pentru acoperisul Muzeului Judetean si îsi arata nemultumirea ca nu sunt 
consultati. Propun amendamentul de mai sus si anunta ca nu vor vota acest 
proiect de hotarâre decât daca banii merg la Fântâna arteriaza si la acoperisul 
Muzeului Judetean. 

Se supune la vot art.1. Se aproba cu 13 voturi “împotriva” si anume: 
Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, 
Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

Se supune la  vot art. 2. Se aproba cu 13 voturi “împotriva” si anume: 
Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, 
Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

Se supun la vot, pe rand, art. 3 si 4. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu  13 voturi “contra” si 

anume: Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu 
Constantin, Safta Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu 
Gheorghe, Hristea Marin, Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

Domnul Presedinte  anunta ca se va face si acoperisul Muzeului Judetean 
pentru ca s-a facut rost de 4 miliarde lei care vor fi folositi în acest scop. 
 

 15. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cofinantarii proiectului 
„Reabilitarea unitatilor de învatamânt din comunele afectate de inundatii  din 
judetul Olt, în concordanta cu Hotarârea Guvernului nr. 295/2006, aprobat în 
cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala –
Infrastructura Regionala si Locala / Inundatii. 

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rand, art. 1 si 2.  Se aproba cu unanimitate de voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

16. Raport  cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe sem.I.2006.
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 Domnul Presedinte arata ca acest raport se afla în mapele tuturor 
consilierilor judeteni si îi întreaba daca doresc ca raportul sa fie citit. Nu se 
doreste acest lucru.  

 Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi „contra” si anume: 
Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, 
Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

 

17. Informare  asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice 
a comunitatii Judetului Olt pe trim. II.2006.  
          Domnul Presedinte arata ca aceasta informare se afla în mapele tuturor 
consilierilor judeteni si îi întreaba daca doresc ca informarea sa fie citita sau daca 
au întrebari pentru  domnul Albulescu Mihai – Presedintele Autoritatii Teritoriale 
de Ordine Publica. Nu se doreste prezentarea informarii. 
 Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Presedintele 
Consiliului Judetean Olt a atributiilor proprii si a Hotarârilor Consiliului Judetean 
în perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 Domnul Presedinte arata ca acest raport se afla în mapele tuturor 
consilierilor judeteni si îi întreaba daca doresc ca raportul sa fie citit. Nu se 
doreste acest lucru.  

Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi „contra” si anume: Mateescu 
Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta Constantin, 
Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, Nitu Lucian, 
Stefan Constantin si Coca Georgeta. 
 

 19. Raport cu privire la activitatea desfasurata de consilierii judeteni în 
perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 Domnul Presedinte  arata ca în mapele tuturor consilierilor judeteni se afla 
un numar de 19 rapoarte de activitate ale celor 2 vicepresedinti si 17 consilieri 
judeteni cum ar fi:  

? Alexe Eugeniu; 
? Chiritoiu Corneliu-George; 
? Coca Georgeta; 
? Constantinescu Florin-Doru-Catalin; 
? Dumitrescu Florian; 
? Idoras Petre; 
? Kovacs Carol-Emil; 
? Nastase Jan; 
? Nicolae Vasile; 
? Nitu Lucian; 
? Nuta Marilena; 
? Postelnicu Dorin; 
? Safta Constantin; 
? Soare Maria; 
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? Stanescu Paul; 
? Stefan Constantin; 
? Tucan Dumitru. 

 Îi întreaba daca doresc ca rapoartele sa fie citite. Nu se doreste acest lucru. 
 Se supun la vot cele 19 rapoarte de activitate. Se aproba cu unanimitate de 
voturi.   
   
 20. Raport cu privire la activitatea desfasurata de comisiile de specialitate 
în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt în perioada 01 
iulie 2005 – 30 iunie 2006. 
 Domnul Presedinte  arata ca în mapele tuturor consilierilor judeteni se afla 
un numar de 2 rapoarte de activitate a 2 din cele 6 comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt si anume:  

- Comisia Juridica     si 
- Comisia pentru Cultura. 

Îi întreaba pe domnii consilieri judeteni daca doresc ca cele 2 rapoarte sa fie 
citite. Nu se doreste acest lucru.  
 Se supun la vot cele doua rapoarte. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 Cu votarea acestor rapoarte ordinea de zi s-a epuizat. Se trece la 
discutarea proiectelor de hotarâri de pe propuneri de completare a ordinii de 
zi si anume:  
 1. Proiect de hotarâre cu privire la unele masuri referitoare la Patrimoniul 
Corpului Gardienilor Publici. 
 Domnul consilier judetean Jan Nastase – Presedintele Comisiei juridice
prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 
 La art.1 domnul consilier judetean Ciugulea Ion solicita amânarea acestui 
proiect de hotarâre, deoarece a fost dat în ziua cu sedinta si nu a avut timp sa-l 
studieze.  
 Domnul Presedinte anunta ca este o chestiune urgenta si supune la vot 
art.1. 

Se aproba cu 13 voturi „contra” si anume: Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, 
Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta Constantin, Ciugulea Ion, 
Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, Nitu Lucian, Stefan 
Constantin si Coca Georgeta. 

Se supune la vot art.2. Se aproba cu 13 voturi “contra” si anume: 
Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, 
Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

Se supune la vot art.3. Se aproba cu 13 voturi “contra” si anume: 
Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Constantin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu Gheorghe, Hristea Marin, 
Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 

Prin  vot deschis, proiectul de hotarâre este votat  cu 13 voturi “contra” si 
anume: Mateescu Tiberiu, Nita Mihai, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu 
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Constantin, Safta Constantin, Ciugulea Ion, Kovacs Carol, Dumitrescu 
Gheorghe, Hristea Marin, Nitu Lucian, Stefan Constantin si Coca Georgeta. 
 

 2. Proiect de hotarâre cu privire la  repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetelor locale si pentru sumele alocate de Consiliul Judetean pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pe anii 2008 – 2010. 

Domnul consilier judetean Tucan Dumitru – Presedintele Comisiei 
pentru Buget-Finante prezinta proiectul de hotarâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3  si 4.  Se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
         Prin vot deschis, proiectul de hotarâre se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
 Domnul Presedinte  anunta ca au fost tiparite buletinele de vot si deci se 
trece la procedura de votare. Sunt 5 buletine de vot pentru: 

- Consiliul Consultativ al Spitalului Judetean Slatina; 
-      “  “     “         de Pneumoftiziologie Scornicesti; 
-      “        “     “     de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 
-      “   de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Olt; 
-      “               “            al Serviciului Judetean de Paza Olt. 

          Se recomanda ca tehnica de votare taierea cu pixul a numelui nedorit. 
 
 În timp ce procedura de vot se desfasoara, domnul Presedinte  anunta ca 
în luna august îsi va efectua concediul legal de odihna pe anul 2006, iar 
atributiile dînsului vor fi exercitate de domnul Vicepresedinte Nedelea Ioan,
domnul Vicepresedinte Buica Gheorghe efectuând si dânsul concediul legal de 
odihna tot în luna august 2006. 
 Domnul Presedinte da cuvântul domnului director  Turcitu Dragos sa 
prezinte Raportul de activitate al Serviciului Judetean de Paza Olt. 
 Domnul Presedinte Jenel Copilau anunta ca  din aceasta  luna  sedintele 
Consiliului Judetean vor avea loc lunar nu odata la doua luni ca pâna acum. 
 
 Doamna consilier judetean  Smarandache Cornelia – Presedintele 
Comisiei de Validare prezinta rezultatele votului, care sunt urmatoarele: 
 
 
 
 
 1. Pentru Consiliul Consultativ al Spitalului  Judetean  Slatina: 
          Voturi Voturi Voturi 
              exprimate    “pentru”      “contra” 
 

- Dinu Gheorghe                                   31               16       15 
- Moisa Cornel                   31       16       15 
- Domnul Dumitrescu Viorel                          31                15              16 
- Ionita Gherghina                  31                15              16  
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Deci pentru Consiliul Consultativ al Spitalului Judetean 
Slatina au fost  

desemnati domnii: Dinu Gheorghe cu 16 voturi “pentru” si Moisa Cornel tot cu 
16 voturi “pentru”. 
 2. Pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornicesti: 
        Voturi      Voturi          Voturi 
             exprimate         “pentru”      “contra” 
 - Popescu Constanta                                    31                 28                 5 
 - Varzaru Viorel                                             31                 15               16 
 - Olteanu Nicolae                                          31                  15               16 
 Deci pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie
Scornicesti a iesit din primul tur de scrutin doamna Popescu Constanta cu 28 
voturi “pentru”, iar pentru domnii Varzaru Viorel si Olteanu Nicolae va urma al 
doilea tur de scrutin. 

3. Pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Schitu-Greci : 
                                                                            Voturi              Voturi          Voturi 
        exprimate       “pentru”       “contra” 
 - Titiriga Iulian                                               31                   22                 9 
         - Turcitu Dragos                                            31                   16                15 
         - Antonescu Vilfred                                       31                    16                15 
 Deci pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Schitu-
Greci a iesit din primul tur domnul Titiriga Iulian cu 22 de voturi “pentru”, iar 
pentru domnii Turcitu Dragos si Antonescu Vilfred va urma al doilea tur de 
scrutin. 

4. Pentru Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate 
Olt: 

                                                                  Voturi               Voturi          Voturi 
                                                 exprimate        “pentru”      “contra” 
- Dumitrescu Gheorghe                                31                    15                 16 
- David Ion                                                    31                    16                 15 
Deci la Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Olt 

Este desemnat domnul David Ion cu 16 voturi “pentru”.  
5. Pentru Consiliul de Administratie al Serviciului Judetean de Paza 

Olt: 
 
 
                                                                         Voturi             Voturi           Voturi 
        exprimate       “pentru”       “contra”  
 
 - Nicolae Vasile                                     31                 16                  15 
 - Stefan Constantin                               31                 15                   16 
 Deci la Consiliul de Administratie al Serviciului Judetean de Paza Olt a 
fost desemnat domnul Nicolae Vasile cu 16 voturi “pentru”. 
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 Domnul Presedinte anunta ca se fac din nou buletine de vot pentru 
Spitalele Scornicesti si Schitu-Greci. 
 Doamna consilier judetean Smarandache Cornelia anunta ca si la Casa  
de Asigurari de Sanatate Olt se mai voteaza odata pentru ca este un vot nul pe 
care nu l-a observat.. Comisia de validare a hotarât repetarea votului si în acest 
caz. 
 Se aduc deci trei buletine de vot care se distribuie domnilor consilieri 
judeteni si se trece la procedura de votare. 
 Doamna consilier judetean Cornelia Smarandache – Presedintele 
Comisiei de Validare anunta rezultatul votului dupa cum urmeaza: 

1. Pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornicesti: 

                                                                          Voturi          Voturi        Voturi 
             exprimate     “pentru”     “contra” 
 - Varzaru  Viorel                                         31                 14             17 
         - Olteanu Nicolae                                       31                  17             14 
 Deci  pentru Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornicesti a fost desemnat domnul Olteanu Nicolae cu 17 voturi “pentru”. 

2. Penteru Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Schitu-
Greci: 

                                                                Voturi            Voturi        Voturi 
              eprimate       “pentru”     “contra” 
- Turcitu Dragos                                         31                   16             15 
- Antonescu Vilfred                                    31                    15             16 
Deci  pentru  Consiliul  Consultativ  al  Spitalului  de  Psihiatrie Schitu- 

Greci a fost desemnat domnul Turcitu Dragos cu 16 voturi “pentru”. 
3. Pentru Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Olt: 

                                  Voturi             Voturi           Voturi 
       exprimate       “pentru”        “contra” 

 - Dumitrescu Gheorghe                            31                 13                18 
         - David Ion                                                31                  18                13 
 Deci pentru Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de 
Sanatate Olt a fost desemnat domnul David Ion cu 18 voturi “pentru”. 
  
 Domnul Presedinte îi felicita pe cei alesi în  consiliile consultative si în 
consiliile de administratie. 
 

21. Propuneri, întrebari, interpelari. 
 
 
         Domnul consilier judetean Mateescu Tiberiu ia cuvântul si arata ca în 
Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Olt nu este 
cooptat nici un medic, iar prin desemnarea domnului David Ion  s-a îndreptat o 
mare gresala si le multumeste tuturor celor ce l-au votat pe domnul doctor David 
Ion. 
         Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta ia sfârsit. 
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 Domnul Presedinte  anunta ca viitoarea întâlnire va fi peste o luna. 
  
 
 

 
                       
                       Jenel COPILAU.  
 
 
 
             SECRETARUL GENERAL 
                       AL JUDETULUI,  
              Marin DOBRE.     
 
 
 
 
 
             REFERENT AS., 
             Trusca Elena.  
 
 
TE/2 ex. 

 


