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MINUTA 
 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  26.05.2005 
 
 
            În sedinta ordinara din data de 26.05.2005 au fost adoptate un numar de 21 
de Hotarâri:  
 
?  Hotarâre cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeteni.    – aprobat 

în unanimitate 
?  Hotarâre cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni.    – aprobat 

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

aprobat în unanimitate 
?  Hotarâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a 

sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2005. – aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la  majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la 
chiriile pentru spatii locative cu alta destinatie decât cea de locuinte aflate în 
domeniul public al judetului pentru anul 2006.               – aprobat în unanimitate  

?  Hotarâre cu privire la aprobare tarife pentru activitatile de protectie a plantelor, 
desfasurate de Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt pe anul 2006. – 
aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a salii de  conferinta a 
Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu, pe anul 2006.     
– aprobat în unanimitate 
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?  Hotarâre cu privire la stabilirea tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona 
drumurilor de interes judetean pe anul 2006. – aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la aprobarea taxelor pe anul 2006.  
 Art. 2 si 4 se aproba cu o abtinere, domnul consilier judetean Mateescu Tiberiu. 

?  Proiectul de hotarâre se aproba cu o abtinere, domnul consilier judetean 
Mateescu Tiberiu. 

?  Hotarâre cu privire la  aprobarea cofinantarii „Programului de  alimentare cu apa 
la sate”. – aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la contractarea unui împrumut  intern pe anul 2005 de catre 
Consiliul Judetean Olt pentru cofinantarea „Programului de alimentare cu apa la 
sate”. – aprobat în unanimitate  

?  Hotarâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt. – aprobat în 
unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la aprobarea organigramei, numarului de personal, statului 
de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare la Directia Generala 
pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. – aprobat în unanimitate   

?  Hotarâre cu privire la aprobarea organigramei, numarului de personal si statului 
de functii  la Corpul Gardienilor Publici Olt. – aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire  la  modificarea art. 3 din Hotarârea Consiliului Judetean nr. 
92/2002  referitoare la asocierea în participatiune “Centrul Universitar” Slatina. – 
aprobat în unanimitate 

?  Hotarâre cu privire la transmiterea unor spatii proprietate publica a judetului Olt 
din administrarea Spitalului Judetean Olt  în administrarea Directiei de Sanatate 
Publica Olt. – aprobat în unanimitate. 

În cadrul sedintei a mai fost aprobat Proiectul de Hotarâre cu privire la 
aprobarea utilizarii fondului de rulment pe anul 2005.  

Au mai fost incluse pe Ordinea de zi, fiind adoptate, un numar de patru 
hotarâri: 
- Hotarâre cu privire la completarea componentei unor comisii de 
specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt 
cu consilierii judeteni care au fost validati în cadrul sedintei, în locul celor carora le-
a încetat mandatul; 
- Hotarâre  cu privire la adoptarea modelului legitimatiei pentru consilierii 
judeteni; 

A fost aprobat modelul plastifiat. 
- Hotarâre cu privire la desemnarea si validarea desemnarii nominale a unor 
membrii ai autoritatii Teritoriale de Ordine publica; 
- Hotarâre cu privire la înlocuirea unui membru al Consiliului de Administratie 
la Spitalul Judetean Slatina, fiind propus dl. Simionescu Aurelian. 

Aceasta a fost aprobata cu 12 voturi împotriva. 
Domnul consilier judetean Dumitrescu Florian a precizat ca  este împotriva 

modului cum se desfasoara, în acest caz, sedinta. Domnul consilier Mateescu 
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Tiberiu solicita sa se faca si alte propuneri, iar dl. consilier Cîrloganu propune pe dl. 
Nita Mihai. Nu se aproba aceasta propunere, fiind 12 voturi pentru, domnii 
consilieri judeteni: domnii Cîrloganu Marian, Safta Constantin, Mitu Eugen, Grigore 
Stefan, Nita Mihai, Mateescu Tiberiu, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol, Dumitrescu 
Florian, Hristea Marin, Nitu Lucian si Stefan Constantin si o abtinere – doamna 
consilier judetean Coca Georgeta. 

Totodata au fost prezentate o Informare asupra nivelului de asigurare a 
securitatii si a sigurantei civice a comunitatii si un Raport privind activitatea 
desfasurata de Asociatia “Centrul Universitar Slatina” pe baza de bilant contabil 
încheiat la data de 31.12.2004. – aprobate în unanimitate   

Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca Proiectele de hotarâri, 
analizate în comisiile de specialitate, 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 Simionescu Aurelian, domnul deputat 
Diaconescu Renica  si reprezentantii mass- media locala. 
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