
 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                       încheiat   în   sedinta  ordinara  a                                
       

      din data de 19  octombrie  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. Lipseste motivat domnul consilier judetean Belinski 
Pavel si  lipseste nemotivat domnul consilier judetean  Mateescu Tiberiu. 
  Domnul Jenel Copilau, Presedintele Consiliului Judetean Olt, 
conduce lucrarile sedintei  si anunta ca sedinta este legal constituita având 
cvorumul necesar. 
  Domnul Presedinte Jenel Copilau supune la vot si procesul-verbal 
al sedintei anterioare a Consiliului Judetean  din data de 21 septembrie  2006. 
  Se aproba cu unanimitate de voturi. 
                  Toti domnii consilieri judeteni au în mape ordinea de zi, care este 
urmatoarea: 
 

                                            
 

 1. Proiect de hotarâre cu privire la folosirea unui spatiu din domeniul 
public al judetului Olt. 
 
  Initiator :  domnul  Jenel     Copilau  –  Presedintele Consiliului Judetean 
             Prezinta:  domnul  Dumitru Tucan     –  Presedintele Comisiei Buget-Finante. 
 

 2. Proiect de hotarâre cu privire la unele masuri referitoare la patrimoniul 
Corpului Gardienilor Publici. 
 

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

 

 3. Proiect de hotarâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al judetului Olt si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Caracal si în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.  
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Initiator :  domnul  Jenel      Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul  Dumitru  Tucan   – Presedintele Comisiei  Buget-Finante. 

 

 4. Proiect de hotarâre cu privire la însusirea propunerii de încadrare a 
unui drum local în categoria de drum comunal la Comuna Vulpeni, judetul Olt. 

 
Initiator :  domnul  Jenel   Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul   Pavel  Belinski   – Presedintele Comisiei  pentru urbanism. 

 

5. Proiect de hotarâre cu privire la însusirea propunerii de încadrare a 
unui  drum local în categoria de drum comunal la Comuna Sopârlita, judetul Olt. 

 
 Initiator :  domnul  Jenel   Copilau   – Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul   Pavel   Belinski   – Presedintele Comisiei  pentru urbanism. 
 

           6. 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 

 

  7. Proiect de hotarâre cu  privire la aprobarea documentatiei tehnico-
economice la obiectivul de investitii „Consolidare acoperis si finisaje exterioare la 
Muzeul Judetean Olt”. 
 
  Initiator :  domnul   Jenel   Copilau    – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Pavel    Belinski   – Presedintele Comisiei pentru urbanism. 
 

            8. Proiect de hotarâre cu  privire la acordare indemnizatie de dispozitiv. 
 
  Initiator :  domnul   Jenel     Copilau    – Presedintele Consiliului Judetean 
  Prezinta: domnul   Dumitru Tucan      – Presedintele Comisiei Buget – Finante. 
 

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

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

 

 10. Raport cu privire la participarea unor consilieri judeteni la misiunea 
desfasurata în perioada 8 – 15 octombrie 2006 în Grecia. 
 

 11. Raport de activitate  – consilieri judeteni. 
 

 12. Propuneri, întrebari, interpelari. 
 

 Domnul Presedinte anunta ca primele doua proiecte de hotarâri de pe 
ordinea de zi au fost discutate si  în sedinta din data de 21 septembrie 2006, dar 
votul celor 19 consilieri judeteni  prezenti la aceasta sedinta nu a fost suficient, 
fiind necesar votul a 2/3 din numarul consilierilor în functie, respectiv 22 din cei 
33 consilieri judeteni în functie, având în vedere ca hotarârile referitoare la 
patrimoniu se adopta  cu doua treimi din numarul consilierilor în functie. 
 Se supune la vot ordinea de zi. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se propune de catre domnul Presedinte suplimentarea  ordinii de zi cu 
doua Proiecte de hotarâri si anume: 
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         1. Proiect de hotarâre cu privire la darea în folosinta gratuita a unui spatiu 
din domeniul public al judetului si din administrarea Directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului, Asociatiei A.A.D. – C.A.R. Expresul C.F.R. 
Filiala Slatina. 
      Initiator:   domnul  Jenel        Copilau  – PresedinteleConsiliului Judetean Olt;  
     Prezinta:   domnul  Dumitru  Tucan     – Presedintele  Comisiei Buget-Finante.   
 

                 2.   Proiect de hotarâre cu privire la  aprobarea organigramei, numarului
de personal, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare 
pentru Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Olt. 
  
     Initiator:   domnul  Jenel   Copilau    – PresedinteleConsiliului Judetean Olt;  
    Prezinta:  domnul   Jan     Nastase     – Presedintele  Comisiei Juridice.      
  

          Se supune la vot ordinea de zi cu propunerile facute de domnul 
Presedinte. Se aproba cu unanimitate de voturi, inclusiv propunerile de 
suplimentare a ordinii de zi facute de domnul Presedinte. 
   

 Se trece la ordinea de zi. 
 

 1. Proiect de hotarâre cu privire la folosirea unui spatiu din 
domeniul public al judetului Olt. 
 

 Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei 
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. 
 

 2. Proiect de hotarâre cu privire la unele masuri referitoare la 
patrimoniul Corpului Gardienilor Publici. 
 

 Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei 
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. 
 

 3. Proiect de hotarâre cu privire la trecerea unor imobile din 
domeniul public al judetului Olt si din administrarea Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, în domeniul public al 
municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Caracal.  

         Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei  
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. 
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 4. Proiect de hotarâre cu privire la însusirea propunerii de 
încadrare a unui drum local în categoria de drum comunal la Comuna 
Vulpeni, judetul Olt. 

Domnul  Gheorghe Buica – Vicepresedintele Consiliului Judetean
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. 
  

 5. Proiect de hotarâre cu privire la însusirea propunerii de 
încadrare a unui  drum local în categoria de drum comunal la Comuna 
Sopârlita, judetul Olt. 

Domnul  Gheorghe Buica – Vicepresedintele Consiliului Judetean
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. 
 

               6. Proiect de hotarâre cu  privire la  rectificarea bugetului propriu 
al Consiliului judetean Olt pe anul 2006. 
 Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei 
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. 
 

         7. Proiect de hotarâre cu  privire la aprobarea documentatiei 
tehnico-economice la obiectivul de investitii „Consolidare acoperis si 
finisaje exterioare la Muzeul Judetean Olt”. 

Domnul  Gheorghe Buica – Vicepresedintele Consiliului Judetean
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. 

  

 8. Proiect de hotarâre cu  privire la acordare indemnizatie de 
dispozitiv. 
 Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei  
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. 
 Se trece la discutarea proiectelor de hotarâri de pe propuneri de
suplimentare  a  ordinii de zi  si anume:  
 

 1. Proiect de hotarâre cu privire la darea în folosinta gratuita a 
unui spatiu din domeniul public al judetului si din administrarea 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, Asociatiei 
A.A.D. – C.A.R. Expresul C.F.R. Filiala Slatina. 



 5 
 

 Domnul consilier judetean Dumitru Tucan – Presedintele Comisiei  
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 
 

          2.   Proiect de hotarâre cu privire la  aprobarea organigramei, 
numarului de personal, statului de functii si Regulamentului de 
organizare si functionare pentru Directia generala de asistenta sociala 
si protectia copilului 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.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotarâre  se  aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 Se revine la ordinea de zi propriuzisa cu discutarea celorlalte subiecte si 
anume: 
 

        9.  Informare  asupra nivelului de asigurare a securitatii si 
sigurantei civice a comunitatii Judetului Olt pe trim. III.2006.  
 Domnul  Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean anunta pe 
domnii consilieri judeteni ca au în mape aceasta informare si întreaba daca se 
doreste citirea ei, sau daca cineva are întrebari pe care sa le adreseze domnului 
consilier judetean Mihai Albulescu – Presedintele Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica. Nu se doreste citirea informarii si nici întrebari nu sunt.  
 Se supune la vot informarea. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

 10. Raport cu privire la participarea unor consilieri judeteni la 
misiunea desfasurata în perioada 8 – 15 octombrie 2006 în Grecia. 
 Domnul  Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean anunta pe 
domnii consilieri judeteni ca au în mape acest raport si întreaba daca se doreste 
citirea lui.  Nu se doreste citirea raortului.  
 Se supune la vot  raportul. Se aproba cu  o abtinere, cea a domnului 
consilier judetean Ciugulea Ioan. 
 

 11. 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  8 rapoarte de activitate ale  domnilor consilier judeteni  cum sunt:  

1. Belinski Pavel;   5.  Popa Marin; 
2. Ciugulea Ioan;   6.  Idoras Petre; 
3. Hristea Marian;   7.  Smarandache Cornelia; 
4. Parnuta Corneliu;  8.  Vasile Carolona. 
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         Îi întreaba daca doresc ca rapoartele sa fie citite. Nu se doreste acest lucru.
 Se supun la vot cele 8  rapoarte de activitate. Se aproba cu unanimitate 
de voturi.   
 Domnul  Presedinte al Consiliului Judetean  prezinta domnilor consilieri 
judeteni adresa nr. 6409/2006  a Colegiului National “Carol” Slatina , prin care se 
solicita pentru un numar de  7 elevi care frecventeaza cursurile acestui colegiu si 
au o situatie materiala precara, un ajutor financiar, care  consta în plata 
abonamentelor pentru cei 7 elevi pe ruta Vîlcele – Slatina. Deoarece sunt fonduri 
la domeniul  “învatamântului”, capitolul 65.02, subcapitolul 65.02.50, propune  
aprobarea platii celor 7 abonamente, pentru ca cei 7 elevi sa poata frecventa 
cursurile colegiului si sa nu abandoneze scoala. Propunerea este aprobata cu 
unanimitate de voturi.  
  

12.  Propuneri, întrebari, interpelari. 
 

         Domnul consilier judetean Ciugulea Ioan solicita domnului consilier 
judetean Eugeniu Alexe sa-si ceara scuze public, în fata tuturor consilierilor 
judeteni, pentru jignirea pe care i-a facut-o.  Afirma, public, în fata întregii 
asistente, ca dânsul nu a discutat cu domnul Eugeniu Alexe  decât o singura 
data în viata dânsului, cu mult în urma. Îsi exprima regretul si afirma ca este 
pacat  de  vârsta pe care o are domnul  Eugeniu Alexe,  daca se preteaza la 
asemenea minciuni. Domnul consilier judetean Ciugulea Ion considera  ca a avut 
onoare si nu l-a dat în judecata.          
         Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta ia sfârsit. 
  
 
                      P R E S E D I N T E  
                       Jenel COPILAU 
 
 
 
             SECRETARUL JUDETULUI, 
                  Marin DOBRE.    
  
 
 
 
 
                  REFERENT AS., 
                 Trusca Elena.  
 
TE/2 ex. 


