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MINUTA 
 
 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  24.XI.2005 
 
            În sedinta ordinara din data de 24.XI.2005 au fost adoptate 
un numar de 12 Hotarâri:  
 

1. Proiect de hotarâre  cu  privire la  scoaterea unui imobil 
din domeniul public al judetului Olt. –  aprobat în unanimitate 
 
         2. Proiect de hotarâre cu  privire la darea în administrarea 
Serviciului de Ambulanta Olt a unor imobile. – aprobat în 
unanimitate 
 
 3. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea preluarii 
patrimoniului Corpului Gardienilor Publici de catre Consiliul 
Judetean Olt. –  aprobat în unanimitate 
   
         4.   Proiect de hotarâre cu privire la: 

      -  încetare  activitate  Corp  Gardieni  Publici  Olt; 
      -  încetare delegare atributii Sef Corp Gardieni Publici.  –  
aprobat în unanimitate  
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 5.  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. – aprobat în unanimitate 

   6. Proiect de hotarâre cu privire la  aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti. – aprobat în 
unanimitate 

 7. Proiect de hotarâre cu privire la  repartizarea pe unitati 
administrativ-teritoriale a influentelor la sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat  pe anul 2005. – aprobat în 
unanimitate 
 

 8. Proiect de hotarâre  cu privire la rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005. – aprobat în 
unanimitate 
 
 9. Proiect de hotarâre cu privire la  modificarea repartizarii 
pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate de Consiliul 
Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005. – 
aprobat în unanimitate 
 
 10. Proiect de hotarâre cu privire la stabilirea cuantumului si 
a conditiilor de acordare a indemnizatiei membrilor Comisiei pentru 
vânzarea spatiilor medicale. – aprobat în unanimitate 
 

11. Proiect de hotarâre cu privire la: 
-  aprobarea criteriilor  pentru  selectarea reprezentantilor 
Consiliului Judetean Olt care urmeaza sa efectueze stagii de 
practica la Biroul Uniunii Nationale a  Consiliilor Judetene din 
România de la Bruxelles 
-  aprobarea deschiderii Biroului de reprezentare a Uniunii 
Nationale a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) la Bruxelles 
si a cheltuielilor aferente. – aprobat în unanimitate  
 

12. Proiect de hotarâre cu privire la  componenta Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica.  
Au fost validati,  prin vot secret, ca membrii ai Autoritatii Teritoriale 
de Ordine Publica : 
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- doamna consilier judetean Munteanu Oprea Tatiana, 
cu 19 voturi  « pentru » si 12 «împotriva» ; 

-  domnul Sîrghie Dumitru, ca reprezentant al 
comunitatii,  cu 26 voturi « pentru » si 5 voturi «împotriva».  
                        În cadrul sedintei au mai fost prezentate: 

- raport anual de activitate  consilieri judeteni : Nicolae Vasile, 
Safta Constantin si Stefan Constantin ; 

- raport anual de activitate al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert ;  

- raport  cu privire la îndeplinirea misiunii oficiale la Bruxelles 
de catre Presedintele Consiliului Judetean, domnul Jenel 
COPILAU, respectiv domnul Gheorghe BUICA, Vicepresedinte al 
Consiliului Judetean ;   

- informare cu privire la înlaturarea efectelor inundatiilor din 
judetul Olt;  

- informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si 
sigurantei civice a comunitatii judetului Olt, pe perioada 1.04. – 
30.09.2005. 
         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, 
domnul Sîrghie Dumitru, reprezentant din partea comunitatii, 
propus ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
si reprezentantii mass - media locala. 
 
 
    PRESEDINTE, 
                           Jenel COPILAU 
 
 
 
                                                               SECRETAR GENERAL  
                                                                     AL JUDETULUI, 
                                                                      Marin DOBRE 
 
 
 
                                                                           CONSILIER JURIDIC, 
                                                                            Maria – Jeni IANCU 
MJI/2 ex.  


