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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 22 februarie 2007, convocată în temeiul
art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi 31 de consilierii judeţeni şi Secretarul judeţului, domnul
Marin Dobre.
Lipseşte motivat domnul consilier judeţean Idoraş Petre, iar consilierul
judeţean Niţă Mihai şia depus demisia începând cu data de 01 ianuarie 2007 pe motiv
de incompatibilitate, fiind numit prin concurs director al Spitalului Judeţean Slatina.
Domnul Jenel Copilău, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.
Domnul Preşedinte supune la vot procesulverbal al şedinţei anterioare a
Consiliului Judeţean din data de 25 ianuarie 2007.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Toţi domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu  Preşedintele Comisiei pentru Cultură.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi
stat de funcţii pentru Muzeul Judeţean Olt.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău
– Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu  Preşedintele Comisiei pentru Cultură.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean
Olt.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu  Preşedintele Comisiei pentru Cultură.

4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor
localităţi şi în administrarea Consiliilor Locale respective.
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Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea anexei 5 b3 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3/2007 referitoare la aprobarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe culte religioase a
posturilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Olt, ca urmare
a suplimentării numărului de posturi.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu  Preşedintele Comisiei pentru Cultură;

7. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan Năstase – Preşedintele Comisiei Juridice;

8. Raport cu privire la misiunea oficială a consilierilor judeţeni care au făcut parte
din delegaţia judeţului Olt invitată la manifestările prilejuite de aderarea României şi
Bulgariei la Uniunea Europeană, organizate cu ocazia sesiunii plenare din perioada 1314
februarie 2007 la sediul Comitetului Regiunilor din Bruxelles.
9. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea
următoarele Proiecte de hotărâri:

ordinii de zi cu

./.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Ion
Minulescu” Slatina.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei pentru Cultură.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Ansamblul Profesionist
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „OLTUL”.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: doamna Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei pentru Cultură.

3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului
Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al S.C.”Compania de Apă Olt” S.A.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
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Prezintă: domnul Jan

Năstase –

Preşedintele Comisiei Juridice.

4. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Jan
Năstase – Preşedintele Comisiei Juridice.

5. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al asiguraţilor din
judeţul Olt, în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Jan
Năstase – Preşedintele Comisiei Juridice.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul Preşedinte.
Se aprobă cu un vot “ împotrivă”, cel al domnului consilier judeţean Ciugulea Ioan, care
este nemulţumit de faptul că sunt atât de multe şi aşa de importante proiecte de hotărâri
pe “propuneri de suplimentare a ordinii de zi” care au fost communicate numai cu o zi
înainte de data ţinerii şedinţei, nu cu trei zile.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu ia cuvîntul şi se interesează de postul
de director adjunct, dacă este.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău îi răspunde că nu este vorba despre Ansamblul
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale “OLTUL”.
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi
stat de funcţii pentru Muzeul Judeţean Olt.
Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean
Olt.
Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor
localităţi şi în administrarea Consiliilor Locale respective.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei bugetfinanţe
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art.1 domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan se interesează de ce la unele
immobile sunt trecute în susţinerea trecerii lor din domeniul public al judeţului şi din
administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor localităţi şi în
administrarea consiliilor locale respective unde se găsesc imobilele, hotărârile consiliilor
locale respective, la altele nişte protocoale, iar la altele proceseverbale de recepţie finală
a acelor immobile. În temeiul cărei legi sunt trecute aceste obiective de investiţii la
consiliile locale respective, deoarece din mape lipsind expunerea de motive nu înţelege
acest lucru.
Domnul Preşedinte îi răspunde că toate aceste imobile sunt realizate prin
Programul PHARE – RICOOP, au fost întro perioadă de garanţie de 24 de luni, la
expirarea căreia comisiile de recepţie au constatat că nu sunt probleme şi au adminis
recepţiile finale, după care consiliile locale respective au adoptat hotărâri cu privire la
trecerea acestor obiective din domeniul public al judeţului şi din administrarea Consiliului
Judeţean Olt în domeniul public al localităţilor şi în administrarea consiliilor locale
respective aşa cum prevede Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia cu modificările şi completările ulterioare. Predareaprimirea obiectivelor sa
făcut pe bază de protocoale.
Se supun la vot art. 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea anexei 5 b3 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3/2007 referitoare la aprobarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei bugetfinanţe
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe culte religioase a
posturilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Olt, ca urmare
a suplimentării numărului de posturi.
Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rand, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Olt.
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Domnul
consilier judeţean
Jan Năstase – Preşedintele Comisiei juridice
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
8. Raport cu privire la misiunea oficială a consilierilor judeţeni care au făcut parte
din delegaţia judeţului Olt invitată la manifestările prilejuite de aderarea României şi
Bulgariei la Uniunea Europeană, organizate cu ocazia sesiunii plenare din perioada 1314
februarie 2007 la sediul Comitetului Regiunilor din Bruxelles.
Domnul Preşedinte îi întreabă pe domnii consilieri judeţeni dacă doresc să le fie
citit raportul sau lau citit deja pentru că se află în mapele dânşilor.
Nu se doreşte citirea raportului.
Se supune la vot acest raport. Se aprobă cu o abţinere, domnul Ciugulea Ioan.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe Propuneri de suplimentare
a ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Ion
Minulescu” Slatina.

Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 3, 4, şi 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Ansamblul Profesionist
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „OLTUL”.
Doamna consilier judeţean Munteanu Tatiana – Preşedintele Comisiei pentru
cultură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rand, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte precizează că ultimele 3 proiecte de hotărâri se referă la
numire, prin vot secret, a unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Consilii de
Administraţie ale unor unităţi.
Înainte de a se trece la prezentarea acestor 3 proiecte de hotărâri, domnul consilier
judeţean Ciugulea Ioan îşi exprimă, încă o dată, nemulţumirea în legătură cu modul de
lucru. Mai precis este nemulţumit de faptul că aceste proiecte de hotărâri sau trecut pe
propuneri de suplimentare a ordinii de zi, sau dat numai cu o zi înainte de data ţinerii
şedinţei cu propuneri nominale gata făcute.
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Domnul Preşedinte Jenel Copilău îi răspunde că poate să facă oricâte propuneri
doreşte la fiecare din aceste ultime 3 proiecte de hotărâri de pe propuneri de
suplimentare a ordinii de zi. În ceea ce priveşte graba, domnul Preşedinte îi răspunde că
sa primit o adresă pe data de 20.02.2007 care trebuia pusă în aplicare, până la viitoarea
şedinţă fiind prea mult şi îl solicită pe domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu –
Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Olt să confirme realitatea în
legătură cu data.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Mateescu confirmă şi solicită sprijin ca în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt săi fie repartizat un
consilier judeţean de profesie medic, deoarece nu are în Consiliul de Administraţie nici un
medic. Mai precizează că a intervenit pentru aceasta şi la Secretarul judeţului, domnul
Marin Dobre.
3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului
Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al S.C.”Compania de Apă Olt” S.A.
Domnul consilier judeţean Jan Năstase – Preşedintele Comisiei
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.

juridice

Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. Domnul consilier
judeţean Mateescu Tiberiu îl propune pe domnul consilier judeţean Stănescu Paul.
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu se poate deoarece este incompatibil şi îi dă
cuvântul domnului Secretar al judeţului să explice.
Domnul Secretar Dobre Marin răspunde că potrivit prevederilor Legii nr. 161/2002
un consilier judeţean nu poate fi membru în consiliul de administraţie al unei societăţi
comerciale subordonată sau înfiinţată de Consiliul Judeţean.
Rămâne ca unică propunere doamna Solduban Angela – reprezentant al
Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al S.C. „Compania de Apă Olt”
S.A.
4. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt.
Domnul consilier judeţean Jan Năstase – Preşedintele Comisiei juridice
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri.
Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu propune pe domnul consilier judeţean
Popa Marin, care este şi medic de profesie şi nu este în incompatibilitate.
5. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al asiguraţilor din
judeţul Olt, în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Domnul consilier judeţean Jan Năstase – Preşedintele Comisiei juridice
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Preşedinte întreabă dacă şi la acest punct mai sunt alte propuneri.
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Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu îl propune pe domnul consilier
judeţean Manu Ioan.
Domnul Preşedinte propune ca până la tipărirea buletinelor de vot să se treacă la
ultimul punct de pe ordinea de zi şi anume:
9. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Kovacs Carol Emil aduce în discuţie situaţia celor cinci
instituţii de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean ale căror organigrame, ştate de
funcţii, număr de personal şi regulamente de organizare şi funcţioare au fost aprobate în
această şedinţă şi care funcţionează în condiţii improprii. Solicită ca în acest an – 2007 –
să se găsească nişte spaţii corespunzătoare pentru aceste instituţii, deoarece nu crede că
este posibil ca un copil ale cărui tablouri se vând în toată lumea să lucreze întro cameră
de 3/2 m cu lumină puţină şi îi aminteşte domnului Preşedinte că a mai promis acest
lucru, dar până acum nu sa luat nici o hotărâre.
Domnul Preşedinte îi răspunde că se lucrează la un material pentru a concentra
toate instituţiile de cultură întrun singur centru.
Domnul consilier judeţean Kovacs CarolEmil mai informează că la Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Olt se află un proiect amplu de 600 mii euro dedicat învăţământului
pentru module defavorizate. Sunt prinse în prima fază 8 unităţi şcolare din zone
defavorizate. Sa înaintat această informare şi Consiliului Judeţean de la care se solicită o
participare de 5%. Domnul Mişu Slătculescu care a fost votat ca membru în Comisia
pentru Protecţia Copilului face parte din acest proiect.
Domnul Preşedinte promite sprijinul Consiliului Judeţean Olt.
Domnul Preşedinte întreabă domnii consilieri judeţeni dacă doresc să afle informaţii
despre deplasarea la Bruxelles şi îi informează, atât pe domnii consilieri judeţeni cât mai
ales presa, că dânsul face parte din 2 comisii ale Comitetului Regiunilor, iar deplasarea
dânsului acolo se suportă de către acest organism, nu din bani publici.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan îi răspunde că tot pe bani publici se face
deplasarea dânsului, deoarece Uniunea Europeană este finanţată din bani publici prin
contribuţia fiecărei ţări membre.
Între timp sa desfăşurat procesul de votare, iar Comisia de numărare a voturilor
prezintă rezultatul votării.
Doamna consilier judeţean Smarandache Cornelia dă citire fiecărui procesverbal
de numărare a voturilor pentru fiecare din cele trei proiecte de hotărâre în parte.
Pentru S.C. „Compania de apă Olt” S.A. – doamna Solduban Angela – din 31
voturi „exprimate”, 2 voturi sunt „împotrivă” şi 29 voturi „pentru”;
Pentru Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt au fost
făcute 2 propuneri: Stănescu Paul şi Popa Marin. Pentru amândoi au fost exprimate 31 de
voturi din care sa anulat un vot deoarece pe acesta au fost lăsaţi ambii candidaţi, deci
sunt 30 voturi valabile din care 18 voturi în favoarea domnului Stănescu Paul şi 12
voturi în favoarea domnului Popa Marin.
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Deci membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de
Sănătate Olt, din partea Consiliului Judeţean este domnul Stănescu Paul.
Pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au fost propuşi şi trecuţi pe
buletinele de vot domnii: Alexe Eugeniu şi Manu Ioan. Sau exprimat 31 voturi, din care
un vot anulat deoarece au fost lăsaţi ambii candidaţi, deci 30 voturi valabil exprimate
din care 19 voturi în favoarea domnului Alexe Eugeniu şi 11 voturi în favoarea domnului
Manu Ioan.
Deci domnul Alexe Eugeniu este reprezentantul asiguraţilor din judeţul Olt în
Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
./.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Marin DOBRE.

REFERENT AS.,
Truscă Elena.

TE/2 ex.

