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MINUTA 
 
 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  22.09.2005 
  
 
            În sedinta ordinara din data de 22.09.2005 au fost adoptate 
un numar de 17 Hotarâri:  
 
? Hotarâre cu privire la încetarea mandatului de consilier 

judetean.    – aprobat în unanimitate 
? Hotarâre cu privire la validarea mandatului de consilier judetean. 

aprobat în unanimitate 
? Hotarâre cu privire la: 
- aprobarea listei cu spatiile medicale care urmeaza a fi vândute 
pentru activitati medicale si/sau pentru activitati conexe actului 
medical; 
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean în Comisia 
pentru vânzarea spatiilor medicale. - aprobat în unanimitate 
? Hotarâre cu privire la numire în functie publica de conducere. – 

aprobat în unanimitate. 
? Hotarâre cu privire la numire în functie publica. – aprobat în 

unanimitate. 
? Hotarâre cu privire la cu privire la aprobare organigrama, numar 

de personal, stat de functii, Plan de scolarizare pentru anul 2005 
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- 2006 si Regulament de Organizare si Functionare pentru 
Scoala Populara de Arte si Meserii.   - aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire acordarea unui ajutor umanitar pentru 
populatia sinistrata din judetul Olt, ca urmare a inundatiilor din 
luna iulie 2005. – aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2005. - aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire la aprobarea la aprobarea taxelor indexate 
pentru anul 2006. – aprobat în unanimitate 

? 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 Olt. - aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire la aprobarea Contractului de finantare pentru 
servicii PIN 5/2005, referitor la crearea unei retele de asistenti 
matenali profesionisti pentru protectia copilului 0 – 2 ani, în 
regim de urgenta.  - aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire la: 
- înfiintare Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulti; 
- aprobare Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor cu handicap pentru adulti.  
Art. 1,2,3,4 aprobate în unanimitate, art.5 aprobat cu un vot 
împotriva, al domnului Nedelea Ioan, iar art. 6,7,8 aprobate în 
unanimitate. 

? Hotarâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-
economice la obiectivul investitii “Amenajare si extindere zonala 
la sediul Consiliului Judetean Olt”. - aprobat în unanimitate 

? Hotarâre cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea 
Directiei Judetene de Paza Olt.  
Art. 1 si 2  se aproba în unanimitate.  
Art. 3 se aproba cu 10 voturi împotriva, cele ale domnilor 
consilieri judeteni : Popescu Marcel, Chiritoiu Corneliu, Popa 
Marin, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, 
Hristea Marin, Nitu Lucian, Stefan Constantin si Belinski 
Pavel. 
Art. 4 se aproba cu 9 voturi împotriva, cele ale domnilor 
consilieri: Ciugulea Ioan, Popescu Marcel, Chiritoiu Corneliu, 
Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, Hristea  Marin, Nitu 
Lucian, Stefan Constantin, Belinski Pavel.  
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Art. 5 se aproba cu 9 voturi împotriva, cele ale domnilor 
consilieri: Popescu Marcel, Chiritoiu Corneliu, Nita Mihai, 
Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, Hristea  
Marin, Nitu Lucian, Stefan Constantin. 
Art. 6 se aproba cu 8 voturi împotriva: Popescu Marcel, 
Chiritoiu Corneliu, Nita Mihai, Ciugulea Ioan, Dumitrescu 
Florian, Hristea  Marin, Nitu Lucian, Stefan Constantin. 
Art. 7 se aproba cu 8 voturi împotriva: Popescu Marcel, Safta 
Constantin, Chiritoiu Corneliu, Nita Mihai, Kovacs Carol, 
Ciugulea Ioan, Nitu Lucian si Stefan Constantin. 
Art. 8 se aproba cu 7 voturi împotriva: Popescu Marcel, 
Chiritoiu Corneliu, Safta Constantin, Ciugulea Ioan, Kovacs 
Carol, Dumitrescu Florian, Hristea  Marin. 
Art. 9 si 10 se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarâre se aproba cu 9 voturi împotriva, cele ale 
domnilor consilieri: Popescu Marcel, Chiritoiu Corneliu, Nita 
Mihai, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu Florian, 
Hristea  Marin, Nitu Lucian si Stefan Constantin. 

Au mai fost incluse pe Ordinea de zi, fiind adoptate,  
Hotarârea cu privire la completarea componentei unor comisii 
de specialitate în principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judetean Olt cu consilierii judeteni care au fost validati 
în cadrul sedintei, în locul celor carora le-a încetat mandatul si 
Hotarârea cu privire la desemnarea si validarea desemnarii 
nominale a unui membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica precum si alegerea Comisiei de cenzori la S.C. OLTDRUM 
S.A. Slatina. 

Totodata au fost prezentate 3 Rapoarte de activitate: al 
Comisiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Olt, al unor 
consilieri judeteni, precum si Raport privind situatia economico-
financiara a Societatii Comerciale “OLT DRUM” S.A. Slatina la data 
de 15 septembrie 2005. 

 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 serviciile de sub autoritatea Consiliului Judetean, 
domnul Motoi Cornel – Directorul S.C. “OLTDRUM” S.A.,  
persoanele propuse pentru Comisia de cenzori la S.C. 
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“OLTDRUM” S.A., persoanele propuse pentru validare în calitate 
de consilieri judeteni în locul celor carora le-a încetat mandatul si 
reprezentantii mass- media locala. 
 
 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
                           Jenel COPILAU 
 
 
 
 
 
 
                                                               SECRETAR GENERAL  
                                                                     AL JUDETULUI, 
                                                                      Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
                                                                           CONSILIER JURIDIC, 
                                                                            Maria – Jeni IANCU 
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