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MINUTA 
 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  28.07.2005 
 
 
                   În sedinta ordinara din data de 28.07.2005 au fost aprobate un numar 
de 12  Proiecte de Hotarâri, a fost retras un Proiect de hotarâre, iar un numar de 
2 Proiecte de hotarâri au fost amânate.  
  Proiectele de hotarâri aprobate, retrase sau amânate  au fost supuse 
discutiei dupa cum urmeaza: 
 
?  Hotarâre cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeteni – aprobata în 

unanimitate de voturi; 
?  Hotarâre cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni – aprobata în 

unanimitate de voturi pentru doi din cei trei consilieri care urmau a fi validati 
prezenti la sedinta, respectiv domnii Popa Marin si Chiritoiu Corneliu-George. 
Doamna Galis Natalia fiind absenta nu a fost validata. 

?  Hotarâre cu privire la completarea componentei unor comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt – aprobata în 
unanimitate de voturi; 

?  Hotarâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt – 
aprobata  în unanimitate; 

?  Hotarâre cu privire la repartizarea  pe unitati administrativ-teritoriale a 
influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 
2005  –  aprobata  în unanimitate de voturi; 

 



 2 

 

 

?  Hotarâre cu privire la  numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice 
si Registrul garantiilor locale – aprobata în unanimitate de voturi;  

?  Hotarâre cu privire la indemnizatia de sedinta pentru consilierii judeteni – 
aprobata în unanimitate de voturi; 

?  Proiect de Hotarâre cu privire la completarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului – amânat  pentru a fi luat în 
discutie la o sedinta viitoare; 

?  Proiect de Hotarâre  cu privire la aprobarea înfiintarii Serviciului public destinat 
asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean – retras de Presedintele 
Consiliului Judetean care a fost initiatorul acestui proiect de hotarâre, iar 
Proiectul de hotarâre referitor la aceeasi problema initiat de domnul consilier 
judetean Tiberiu Mateescu a fost amânat pentru a fi luat în discutie la o sedinta 
viitoare; s-au  împotrivit amânarii 4 consilieri judeteni si anume: Stefan 
Constantin, Nitu Lucian, Coca Georgeta si Mateescu Tiberiu. 

?  Proiect de hotarâre cu privire la actualizarea componentei Comisiei de Cenzori 
la Societatea Comerciala „OLT DRUM” S.A. Slatina – amânat pentru a fi luat în 
discutie la o sedinta viitoare, deoarece  si-au prezentat demisia si membrii 
supleanti  ai comisiei de cenzori, iar societatea nu a facut propuneri pentru 
înlocuirea acestora; 

?  Hotarâre cu privire la aprobare  vânzare teren – aprobata cu unanimitate de 
voturi împreuna cu amendamentul domnului consilier judetean Ciugulea Ion; 

?  Hotarâre  cu privire la desemnarea si validarea desemnarii nominale a unor 
membrii ai Autoritatii Teritoriale de Ordinea Publica – aprobata în unanimitate de 
voturi; 

?  Hotarâre cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea 
Comerciala “OLT DRUM” S.A. Slatina pe anul 2005 – aprobata cu o abtinere cea 
a domnului consilier judetean Mateescu Tiberiu, dupa ce s-au cerut de catre 
domnul consilier judetean Ciugulea Ion  o serie de lamuriri referitoare la 
vânzarea unor utilaje, a unor sedii, la preturile practicate la licitatie, cine a 
organizat si cum a organizat  licitatia; 

?  Hotarâre cu privire la  diminuarea bugetului propriu al  Consiliului Judetean  în 
vederea suplimentarii sumelor alocate de Consiliul Judetean Olt pentru 
echilibrarea bugetelor locale la Consiliul local Dobrun – aprobata cu o abtinere, 
cea a domnului consilier judetean Dumitrescu Florian, dupa ce domnii consilieri 
judeteni au cerut mai multe explicatii în legatura cu acest obiectiv de investitii, cu 
constructorul care a executat lucrarea.  

?  Hotarâre cu privire la suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2005 prin alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia 
Guvernului pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse în judetul 
Olt – aprobata cu unanimitate de voturi; 
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?  Prezentarea dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 168 din 27 iulie 

2005 cu privire la desemnarea Vicepresedintelui care va îndeplini atributiile 
Presedintelui Consiliului Judetean pe durata concediului de odihna annual – 
aprobata cu unanimitate de voturi. 

    Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca Proiectele de 
hotarâri, aprobate, 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 deputat Diaconescu Renica, directorul si 
contabilul sef de la Societatea Comerciala  „OLT DRUM” S.A. Slatina si 
reprezentantii mass- media locala. 
 
 
 
 
                               PRESEDINTE          
                            JENEL  COPILAU 
 
  
 
 
                                                 
                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                        AL JUDETULUI, 
                                                                         Marin DOBRE 
 
 
 
         
                                                               REFERENT SUPERIOR,  
          Trusca Elena. 
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