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SEDINTEI  EXTRAORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  23.XII.2004 
  
 
 
 
            În sedinta extraordinara din data de 23.XII.2004 au fost 
aprobate un numar de 12  Proiecte de hotarâri cu privire la:  
1.      Proiect de hotarâre cu privire la aprobare înfiintare, organizare 
si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului. – aprobat în unanimitate 
2.    Proiect de hotarâre cu privire la înfiintarea Comisiei pentru 
Protectia Copilului Olt si aprobare Regulament de Organizare si 
Functionare. - aprobat în unanimitate 
3.    Proiect de hotarâre cu privire la înfiintarea, organizarea si 
functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt.              
- aprobat în unanimitate 
4.      Proiect de hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar 
de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare 
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a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale        
,, OLTUL “. 

 Proiectul de hotarâre a fost aprobat cu un vot împotriva, al d-lui 
consilier Mateescu Tiberiu, care a afirmat ca acest ansamblu va trebui 
sustinut si financiar de catre Consiliul Judetean, deoarece Consiliul 
Local Scornicesti nu dispune de resursele materiale pentru întretinerea 
sa . 
5.  Proiect de hotarâre cu privire la aprobare componenta si 
Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Expertiza 
Medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti. - aprobat în 
unanimitate 

6.   Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea documentatiei 
tehnico-economice la luarea de investitii  ,,Reparatie capitala la cladire 
apartamente, fosta vila protocol, strada Mânastirii, nr. 3 Slatina “. 
Proiectul de hotarâre este aprobat cu 9 voturi împotriva, ale d-lor 
consilieri Popescu Octavian, Mitu Eugen, Niculescu Dumitru, Nita 
Mihai, Mateescu Tiberiu, Ciugulea Ioan, Dumitrescu Florian, Kovacs 
Carol, Stirbu Gigel. 
Dl. Ciugulea afirma ca s-a dat avizul  comisiei de specialitate pentru 
documentatia tehnico-economica, nu pentru finantare si considera ca 
banii investiti pentru repararea acestei cladiri se cheltuiesc degeaba, 
deoarece aceasta cladire va fi demolata pentru ca nu se va mai regasi 
în noua schita de sistematizare a centrului orasului. 
Dl Presedinte explica faptul ca aceasta cladire trebuie reparata pentru 
ca se afla într-un stadiu avansat de degradare. 
7.     Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea contributiei proprii a 
Consiliului Judetean Olt la proiectul  ,,Organizarea cursurilor intensive 
de instruire informatica a functionarilor publici în vederea obtinerii 
certificatului E.C.D.L. (Permis European de Conducere a 
Calculatorului) finantat din Programul PHARE 2002 – Fondul de 
Modernizare a Administratiei Publice la Nivel Local. – aprobat în 
unanimitate 
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8.   Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea calendarului 
principalelor manifestari culturale ce vor fi organizate în anul 2005.      
- aprobat în unanimitate.  
9.    Proiect de hotarâre cu privire la aprobare indemnizatie de 
sedinta pentru consilierii judeteni. - aprobat în unanimitate. 
10.  Proiect de hotarâre cu privire la aprobare indemnizatie de 
sedinta pentru membrii Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.           
- aprobat  în unanimitate. 
11.  Proiect  de  hotarâre cu privire la aprobarea bugetului propriu 
al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005. - aprobat în unanimitate. 
12. Proiect de hotarâre cu privire la repartizarea pe unitati 
administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat si a sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005. 

 Proiectul de hotarâre a fost aprobat cu 9 voturi împortiva, ale 
domnilor consilieri Popescu Octavian, Mitu Eugen, Niculescu 
Dumitru, Nita Mihai, Mateescu Tiberiu, Ciugulea Ioan, Dumitrescu 
Florian, Ttirbu Gigel si Kovacs Carol. 
Dl. Ciugulea afirma ca sunt  multe localitati care nu au primit banii 
conform Legii 416/2001. 
Dl. Presedinte precizeaza ca banii sunt veniti de la bugetul de stat, 
consiliilor revenindu-le sarcina de a-i repartiza. 

În cadrul sedintei a mai fost aprobat Proiectul de hotarâre 
cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale 
a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de 
personal ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat pe anul 
2004. 
Prin vot deschis Proiectul de hotarâre a fost aprobat în unanimitate. 

Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca 
Proiectele de hotarâri, analizate în comisiile de specialitate, au fost 
redactate cu   respectarea  prevederilor legale.    
            Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, din institutiile si 
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serviciile de sub autoritatea Consiliului Judetean  si reprezentantii 
mass- media locala. 
 
 
                                       
                            JENEL  COPILAU 
 
  
 
 
 
                                                 
                                                          SECRETAR GENERAL 
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