1

sedintei ordinare a Consiliului Judetean Olt
din data de 25 noiembrie 2004.
Sedinta ordinara a Consiliul Judetean Olt a fost convocata în temeiul
art. 106 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare în data de 25 noiembrie 2004.
La sedinta au participat un nr. de 31 de consilieri judeteni.
Au absentat motivat 2 consilieri judeteni si anume domnii Renica
Diaconescu si Ion Toma.
Ordinea de zi a sedintei a cuprins trei proiecte de hotarâri, doua
rapoarte si o informare.
Domnul Presedinte Jenel Copilau a propus completarea ordinii de zi
cu înca un proiect de hotarâre.
In urma dezbaterilor, proiectele de hotarâri, rapoartele si informarea au
fost aprobate dupa cum urmeaza :
1. Proiect de Hotarâre cu privire la rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2004 – aprobat în unanimitate.
2. Proiect de Hotarâre cu privire la modificarea repartizarii pe
unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judetean
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 - aprobat cu un numar de
28 voturi « pentru » si 3 voturi « împotriva » ale domnilor consilieri
judeteni : Ciugulea Ioan, Dumitrescu Florian si Kovacs Carol-Emil.
Domnul Ciugulea Ioan si-a motivat votul « împotriva » prin faptul ca
repartizarea sumelor alocate pe unitati administrativ-teritoriale nu s-a facut
echitabil.
Domnul Presedinte precizeaza ca sumele respective au fost
repartizate conform prevederilor legale.
3. Proiect de Hotarâre cu privire la împuternicire Presedinte al
Consiliului Judetean Olt pentru
modificarea repartizarii pe unitati
administrative-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea
cheltuielilor de personal aferente institutiilor de învatamânt preuniversitar de
stat – aprobat cu 26 voturi “pentru” si 5 voturi “contra”, ale domnilor
Mateescu Tiberiu, Ciugulea Ioan, Kovacs Karol-Emil, Dumitrescu Florian,
Stirbu Gigel.
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Domnul
Mateescu
Tiberiu precizeaza în cuvântul sau ca sumele
banesti necesare unitatilor administrative-teritoriale se pot cunoaste din timp
fara sa fie necesara aprobarea de catre Presedinte a unor modificari a
repartizarii sumelor respective.
Domnul Presedinte motiveaza ca în rândul personalului din
învatamântul preuniversitar pot aparea modificari cum sunt: transferuri,
pensionare, deces etc., fiind astfel necesara alocarea cu operativitate a
sumelor necesare pentru a nu se intarzia efectuarea cheltuielilor de personal
din institutiile de învatamânt preuniversitar.
4. Proiect de Hotarâre cu privire la organizarea activitatii de
exploatare a sistemelor de alimentare cu apa din judetul Olt, finantate din
credit extern conform Hotarârii Guvernului nr. 687/1997, în perioada de
garantie, prin servicii publice locale - din propuneri de completare a ordinii
de zi – aprobat în unanimitate.
5. Raport cu privire la activitatea desfasurata de Directia Judeteana
de Asistenta Sociala Olt pe trim. III. 2004 – aprobat în unanimitate.
6. Raport cu privire la activitatea desfasurata de Comisia pentru
Protectia Copilului pe trim. III.2004 – aprobat în unanimitate.
7. Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei
civice a comunitatii judetului Olt în perioada 1.04. – 30.09.2004 – aprobata
în unanimitate.
Proiectele de hotarâri au fost analizate în comisiile de specialitate ale
Consiliului Judetean Olt, concluzionându-se ca au fost întocmite cu
respectarea prevederilor legale.
Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participand directorii din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean, din institutiile si serviciile de sub
autoritatea acestuia si reprezentantii mass-media locala.
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