
   

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                            OLT  din  data  de  27.01.2005 
  
 
            În sedinta ordinara din data de 27.01.2005 au fost adoptate un numar de 
12 Hotarâri:  
1. Hotarâre  cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeteni. – 
aprobat în unanimitate 
2. Hotarâre  cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni. 
3. Hotarâre  cu privire rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean 

Olt.  
Art. 1 al acestui Proiect de hotarâre a fost aprobat cu un vot împotriva, cel al 
domnului consilier Dumitrescu Florian, art. 2 si 3 au fost aprobate în 
unanimitate, iar art. 4 s-a votat cu 8 voturi împotriva, cel al domnilor consilieri 
Cîrloganu Marian, Safta Constantin, Mitu Eugen, Nita Mihai, Mateescu 
Tiberiu, Ciugulea Ioan, Kovacs Carol si Dumitrescu Florian. Art. 5,6, 7 si 8 s-
au aprobat în unanimitate. 
Proiectul de hotarâre a fost aprobat în unanimitate. 
4. Hotarâre  cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ – 
teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru protectia sociala 
privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încalzirea locuintei si 
sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004.  - 
aprobat în unanimitate 



5.  Hotarâre  cu privire la stabilirea costului annual pentru un copil în 
dificultate, a celui cu handicap precum si a persoanei majore care beneficiaza 
de protectie.  - aprobat în unanimitate 
6.  Hotarâre  cu privire modificarea si completarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Olt.  - aprobat în unanimitate 
7.  Hotarâre cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru Protectia 
Copilului.  - aprobat în unanimitate 
8.  Hotarâre  cu privire la constituirea  Comitetului Tehnic Judetean Olt 
pentru descentralizare. 
Aprobat cu un vot împotriva, cel al domnului consilier Ciugulea Ioan. 
9.  Hotarâre  cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri de 
exploatare în categoria drumurilor comunale.           - aprobat în unanimitate 

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. 

În cadrul sedintei au mai fost aprobate doua Proiecte de hotarâri cu 
privire la: validarea desemnarii nominale a doi membri ai Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica, - aprobat în unanimitate si  decontarea unor 
cheltuieli lunare cu telefoanele mobile din dotarea consilierilor judeteni  -  
aprobat  cu o abtinere, cea a domnului consilier Ciugulea Ioan. 

Un punct distinct pe Ordinea de zi a fost aprobarea Dispozitiei 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt cu privire la eliberarea din functie a 
Sefului Corpului Gardienilor Publici si delegare atributii Sef Corp Gardieni 
Publici, aprobata în unanimitate. 

Totodata au fost prezentate Rapoarte de activitate si Informari, astfel: 
- Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a 

societatii; 
- Informare cu privire la masurile întreprinse de Inspectoratul de Politie 

Judetean în îndeplinirea atributiilor specifice pe anul 2004; 
- Planul stategic al Inspectoratul de Politie Judetean pe anul 2005; 
- Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2004; 
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului pe 

trimestrul IV 2004; 
- Raport cu privire la activitatea Directiei Generale pentru Protectia Plantelor 

Olt pe anul 2004; 
- Raport cu privire la activitatea Muzeului Judetean Olt pe anul 2004; 
- Raport cu privire la activitatea Bibliotecii Judetene ,, ION MINULESCU “ 

Slatina pe anul 2004; 



- Raport cu privire la activitatea Scolii Populare de Arte si Meserii pe anul 
2004; 

- Raport cu privire la activitatea Centrului Cultural Judetean OLT pe anul 
2004; 

- Raport cu privire la activitatea Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale pe anul 2004: 

- Raport cu privire la activitatea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Traditionale OLTUL pe anul 2004. 

   Rapoartele si informarile prezentate au fost 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  si reprezentantii mass- media locala. 
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