MINUTA

SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDETEAN
OLT din data de 31.03.2005

În sedinta ordinara din data de 31.03.2005 au fost adoptate un
numar de 28 de Hotarâri:
? Hotarâre cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeteni.
– aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni.
? Hotarâre cu privire la:
- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru
personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt;
- aprobare numar maxim de functii publice si pondere functii publice
pe categorii. - aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Muzeul
Judetean Olt.
- aprobat în unanimitate
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? Hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru
Biblioteca Judeteana „Ion Minulescu”.
- aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Centrul
Cultural Judetean Olt.
- aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Centrul
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale.
Se supun la vot cei doi consilieri propusi pentru a face parte din
Consiliul de Administratie, respectiv d-na Coca Georgeta si d-nul
Nastase Jan. D-na Coca este aprobata cu unanimitate de voturi, iar
d-nul Nastase cu un vot împotriva, al domnului consilier Ciugulea Ioan.
Proiectul de hotarâre a fost aprobat cu un vot împotriva, cel al
domnului consilir Ciugulea Ioan.
? Hotarâre cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Directia
Judeteana pentru Evidenta Persoanelor Olt.
Art. 1 se aproba cu 11 voturi împotriva, al domnilor consilieri Ciugulea
Ioan, Cîrloganu Marian, Safta Constantin, Mitu Eugen, Nita Mihai,
Niculescu Dumitru, Mateescu Tiberiu, Kovacs Carol, Dumitrescu
Florian, Stefan Constantin, Coca Georgeta.
Domnul consilier Cîrloganu întreaba care este baza legala pentru
faptul ca sunt 19 functii publice, din care 10 sunt functionari publici
superiori.
Doamna director Paunescu Carmen precizeaza ca baza legala este
Ordonanta Guvernului nr. 92/2004 privind salarizarea functionarilor
publici, iar directorul care este numit acum nu este functionar public,
este personal contractual si va ramâne pe post pâna la organizarea
concursului.
Proiectul de hotarâre se aproba cu o abtinere, a domnului consilier
Mateescu Tiberiu.
? Hotarâre cu privire la:
- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru
Directia generala pentru Protectia Plantelor Olt;
- aprobare numar maxim de functii publice si pondere functii publice
pe categorii. -aprobat în unanimitate
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? 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 Olt.
-aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la aprobare orga nigrama, numar de personal, stat
de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru
Ansamblul Profesionist pentru Conservarea Culturii Traditionale
„OLTUL”.
Art. 1 se aproba cu un vot împotriva, al domnului consilier Cîrloganu
Marian.
Domnul consilier Mateescu Tiberiu întreaba cum va functiona
ansamblul “ Calusul “ Scornicesti cu 24 de posturi, nemaiavând nici
orchestra, nici solisti vocali.
Domnul Presedinte precizeaza ca totul s-a facut conform legii
asezamintelor culturale.
Doamna director Paunescu arata ca ansamblul a fost preluat conform
Hotarârii Consiliului Judetean, cu 29 de posturi.
Art. 2 se aproba cu 2 voturi împotriva, cel al domnilor consilieri
Cîrloganu Marian si Mateescu Tiberiu.
Art. 4 se aproba cu o abtinere, cea a domnului consilier Cîrloganu
Marian si un vot împotriva, cel al domnului consilier Mitu Eugen.
Proiectul de hotarâre se aproba în unanimitate.
? Hotarâre cu privire la trecerea din domeniu public în domeniul privat
al judetului a unei suprafete de teren. - aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului
bugetar al Consiliului Judetean Olt pe anul 2004.
- aprobat în
unanimitate
? Hotarâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judetean Olt pe anul 2005.
- aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la utilizarea Fondului de rezerva bugetara la
dispozitia Consiliului Judetean Olt. - aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativteritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judetean Olt pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005. - aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la acceptarea contractului de grant nr.
01080303340 „Program local integrat de asistenta sociala a
persoanelor vârstnice din municipiul Slatina” cu toate drepturile si
obligatiile aferente.
- aprobat în unanimitate
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? Hotarâre cu privire la actualizarea componentei Comisia Judeteana
Antisaracie si Promovarea Incluziunii Sociale (C.J.A.S.P.I.S.).
- aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la înlocuirea Presedintelui Comisiei de
inventariere a arhivelor cuprinzând studiile si documentatiile aflate în
patrimoniul societatilor comerciale înfiintate pe structura fostelor
unitati de proiectare judetene.
- aprobat în unanimitate
? Hotarâre cu privire la actualizarea componentei juriului pentru
analiza candidaturilor pentru titlul de Cetatean de onoare al judetului
Olt. - aprobat în unanimitate cu propunerile facute
? Hotarâre cu privire la delegare în functia de Director general si
alegere Consiliu de Administratie la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina.
A fost aprobat în unanimitate Consiliul de Administratie compus din
domnii Motoi Cornel, Dinu Gheorghe si Vitan Nicolae, iar director
general si presedinte al acestuia, domnul Motoi Cornel.
În cadrul sedintei au mai fost aprobate 6 Proiecte de hotarâri cu
privire la:
? însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de
drum comunal. – aprobat în unanimitate
? aprobarea Strategiei Judetene în domeniul asistentei sociale si
protectiei copilului pentru perioada 2005 – 2007, a Planului judetean
de restructurare/închidere a institutiilor rezidentiale destinate
protectiei persoanelor cu handicap si a Planului judetean de
dezinstitutionalizare a copiilor protejati în centrele de plasament.
-aprobat în unanimitate
? prelungirea perioadei de delegare atributii ale Sefului Corpului
Gardienilor Publici.
-aprobat în unanimitate
? înfiintarea Centrului de Îngrijire si Asistenta Sociala Babiciu.
– aprobat în unanimitate
? aprobarea preluarii în folosinta gratuita a cladirilor fostului Spital
orasenesc, situat în strada Caritatii nr. 12, oras Draganesti – Olt si a
terenului aferent în suprafata de 10.730 mp pentru înfiintarea
Centrului de Integrare prin terapie ocupationala. - aprobat în
unanimitate
? aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la
31.12.2004, raportului de gestiune la 31.12.2004, raportul Comisiei
de cenzori la 31.12.2004, bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2005 si structuri organizatorice la S.C. “ OLTDRUM “ S.A. Slatina.
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Domnii consilieri Belinski Pavel, Ciugulea Ioan si Mateescu Tiberiu
propun ca pierderile sa nu se compenseze din rezervele societatii,
descarcarea de gestiune sa fie prezentata Adunarii Generale a
Actionarilor si sa fie realizat un control de catre Curtea de Conturi sau
Audit extern.
Domnul Presedinte: amendamentele facute de domnii Belinski
Pavel, Ciugulea Ioan si Mateescu Tiberiu vor fi avute în vedere la
adoptarea hotarârii.
Precizez ca descarcarea de gestiune se realizeaza de catre Curtea de
Conturi.
Art. 1. Se aproba.
Art. 2. Se aproba cu amendamentele: se interzice compensarea
pierderilor din anii 2003 - 2004 din rezervele societatii si, respectiv
“
descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata de societate va
fi prezentata ulterior, Adunarii Generale a Actionarilor “, cu 2 abtineri,
ale domnilor consilieri Mitu Eugen si Nita Mihai.
Art. 3. Se aproba cu amendamentul: se interzice compensarea
pierderilor din anii 2003 – 2004 din rezervele societatii.
Art. 4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 se va elabora
în conformitate cu structura organizatorica si numarul de personal
propuse. – se aproba
Art.5. Se aproba cu o abtinere, a domnului consilier Ciugulea Ioan.
Proiectul de hotarâre se aproba cu amendamentele
susmentionate.
A fost inclusa pe Ordinea de zi, fiind adoptata, Hotarârea 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.
Totodata au fost prezentate 2 Rapoarte cu privire la gestionarea
bunurilor apartinând domeniului public si privat al judetului Olt si
administrarea acestora de catre Consiliul Judetean Olt pe anul 2004 si
cu privire la deplasarile efectuate de Presedintele Consiliului Judetean
Olt la Marrakech – Maroc si Bruxelles – Belgia.
– 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.
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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 Lutu
Nicolae, directorul, contabilul – sef, persoanele propuse pentru Consiliul
de Administratie la S.C. OLTDRUM S.A. si reprezentantii mass- media
locala.
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