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MINUTA 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  25.05.2006 
 

    În sedinta ordinara din data de 25.05.2006 au fost adoptate un numar de 22  
hotarâri, 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 Drepturilor Copilului Olt. – aprobat în unanimitate 

? darea în folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii Olt a unor spatii 
proprietate publica a judetului Olt. - aprobat în unanimitate 

? trecerea din domeniul public al judetului si din administrarea Consiliului 
Judetean Olt în domeniul public al orasului Bals si în administrarea Consiliului 
Local Bals a unor imobile. - aprobat în unanimitate 

? modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al judetului Olt. - aprobat în unanimitate 

? aprobare propuneri de reîncadrare în categorii functionale a unor drumuri 
publice din judetul Olt. - aprobat în unanimitate 

? încetare asociere în participatiune a Consiliului Judetean Olt cu Consiliul 
Local al Municipiului Slatina si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Olt, 
prin Fundatia Scoala Superioara de Afaceri Slatina. - aprobat în unanimitate 

? numire în functie – director al Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale. - aprobat în unanimitate 

? numire în functie – director al Centrului Cultural Judetean. - aprobat în 
unanimitate 

? numire în functie – director al Ansamblului Profesionist pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale „OLTUL”. - aprobat în unanimitate 

? numire în functie – director al Scolii Populare de Arte si Meserii. - aprobat în 
unanimitate 
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? numire în functie  - director al Bibliotecii Judetene „ION MINULESCU”.  
Art.1 se aproba cu 3 voturi împotriva, ale domnilor consilieri judeteni Ciugulea 
Ioan, Dumitrescu Florian, Mateescu Tiberiu. 
Prin vot deschis, Proiectul de hotarâre se aproba cu 5 voturi împotriva, ale 
domnilor consilieri judeteni Ciugulea Ioan, Dumitrescu Florian, Mateescu 
Tiberiu, Chiritoiu Cornel si Safta Constantin. 

? aprobare taxe pentru anul 2007. - aprobat în unanimitate 
? majorarea 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 2007. - aprobat în unanimitate 

? modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 12/12.01.2006 
privind aprobarea înlocuirii anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 
47/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor pentru activitatile de protectie a 
plantelor desfasurate de Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt 
pentru anul 2006. - aprobat în unanimitate 

? tarifele  de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean, 
pentru anul 2007. - aprobat în unanimitate 

? stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt 
si a microbuzului din parcul auto propriu, pentru anul 2007. - aprobat în 
unanimitate 

? rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006. - 
aprobat în unanimitate 

? proiect de hotarare : alocarea si utilizarea unor sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006. 
Art. 1 se aproba cu 9 voturi împotriva, cele ale domnilor consilieri judeteni 
Mateescu Tiberiu, Manu Ion, Nita Mihai, Chiritoiu Cornel, Popa Marin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ioan, Nitu Lucian si Coca Georgeta. 
Art. 2 se aproba cu 10 voturi împotriva, cele ale domnilor consilieri judeteni 
Mateesci Tiberiu, Manu Ion, Nita Mihai, Chiritoiu Cornel, Popa Marin, Safta 
Constantin, Ciugulea Ioan, Nitu Lucian si Coca Georgeta. 
Art. 3 se aproba cu 7 abtineri, domnii consilieri Mateescu Tiberiu, Manu Ion, 
Popa Marin, Chiritoiu Cornel, Safta Constantin, Nitu Lucian si Coca Georgeta. 
 Prin vot deschis Proiectul de hotarâre se aproba cu o abtinere, cea a 
domnului consilier judetean Ciugulea Ioan si 8 voturi împotriva, domnii 
consilieri judeteni Mateescu Tiberiu, Manu Ion, Popa Marin, Chiritoiu Cornel, 
Safta Constantin, Nitu Lucian si Coca Georgeta. 

? repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele 
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de 
învatamânt preuniversitar de stat pe anul 2006. - aprobat în unanimitate 

? aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate între Consiliul Judetean Olt si 
consiliile locale ale comunelor Iancu Jianu, Schitu, Vîlcele, Bobicesti, în 
vederea accesarii fondurilor nerambursabile în cadrul programului PHARE 
2003 – COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA – INFRASTUCTURA 
REGIONALA SI LOCALA/INUNDATII.  
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Art. 1 se aproba în unanimitate. 
Art.2 se aproba cu un vot împotriva, cel al domnului consilier judetean 
Mateescu Tiberiu. 
Art. 3 se aproba în unanimitate. 

Prin vot deschis, Proiectul de hotarâre se aproba cu un vot împotriva, 
cel al domnului consilier judetean Mateescu Tiberiu. 

? aprobare componenta Consiliu de administratie pentru MUZEUL JUDETEAN 
OLT. - aprobat în unanimitate 

? aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, Regulament de 
Organizare si functionare componenta Consiliu de Administratie pentru 
SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT. 
Art.1 se aproba în unanimitate. 
Art.2 se aproba cu amendamentul propus de domnul consilier judetean 
Ciugulea Ioan, care solicita  ca Serviciul Judetean de Paza sa aiba un corp de 
formare profesionala a adultilor, cu conditia ca amendamentul sa fie conform 
Legii nr. 371/2004. 
Art. 3, 4, 5, 6, 7 si 8 se aproba în unanimitate. 

Prin vot deschis Proiectul de hotarâre se aproba în unanimitate.  
  

În cadrul sedintei au mai fost prezentate : 
- Raport cu privire la activitatile desfasurate în cadrul Biroului de reprezentare 

al UNCJR la Bruxelles, de catre delegatul Consiliului Judetean Olt, în 
perioada 16 ianuarie – 31 martie 2006; 

- Raport privind rezultatele verificarii efectuate la Biblioteca Judeteana „ION 
MINULESCU” Slatina pentru perioada 01.01.2005 – 31.12.2005. 

             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, directorul S.C.”OLTDRUM” S.A. domnul 
Gheorghe Iordanca, propus pentru Consiliul de administratie la Muzeul Judetean 
Olt si reprezentantii mass- media locala. 

  
                               PRESEDINTE,          
                            JENEL  COPILAU 
 
 
                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                        AL JUDETULUI, 
                                                                                          Marin DOBRE 
 
 
 
                                                   Consilier Juridic, 
                                                                                         Maria – Jeni IANCU 
MJI/2 ex.  


