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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 25 ianuarie 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 Hristea Marian, iar consilierul
judeţean Niţă Mihai şia depus demisia începând cu data de 01 ianuarie 2007 pe motiv
de inconpatibilitate, 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 27 decembrie 2006.
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 încetare mandat de consilier
judeţean.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice.

2. Proiect de hotărâre cu privire la:
 aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de
Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt;
 aprobare componenţă Consiliu de Administraţie al Serviciului Judeţean de Pază
Olt.
Iniţiator : domnul
Prezintă: domnul

Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Jan Năstase – Preşedintele Comisiei Juridice.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul
2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.
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5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea
pe
unităţi
administrativ
teritoriale a 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice
pentru obiectivele de investiţii „lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene
finanţate prin contractarea unui împrumut intern pe perioada 2007 – 2008”.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru Urbanism.

8. Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petiţiilor pe sem.II.2006.
Prezintă: domnul Jenel Copilău

– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt.

9. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului pe anul 2006.
Prezintă: domnul Marin Dobre – Preşedintele Comisiei.

9. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice
a comunităţii în trim. IV. 2006.
Prezintă: domnul Mihai Albulescu – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică.

11. Raport cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2006 de
instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean.
Prezintă: Directorii instituţiilor şi serviciilor publice respective.

12. Informare cu privire la:
 măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în îndeplinirea
atribuţiilor specifice pe anul 2006.
 Planul Strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
Prezintă: domnul Ion Stoica – Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

13. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele Proiecte de hotărâri:
1. Proiect de Hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum
local în categoria de drumuri comunale.
Iniţiator : domnul Gheorghe Buică – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski
– Preşedintele Comisiei pentru Urbanism

2. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobare trecere din domeniul public al
comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt a unui imobil.
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Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei pentru BugetFinanţe

3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jan Năstase
– Preşedintele Comisiei Juridice

4. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea Planului judeţean de gestionare a
deşeurilor.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru Urbanism

5. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea aportului în bani al Consiliului
Judeţean Olt la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei pentru BugetFinanţe

6. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt la
înfiinţarea S.C. „Compania de apă Olt S.A.”.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei pentru BugetFinanţe

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de domnul Preşedinte.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
Domnul Preşedinte – Jenel Copilău propune domnilor consilieri judeţeni ca primul
material prezentat să fie „Informare cu privire la măsurile înteprinse de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice pe anul 2006” şi „Planul
Strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean”, care sunt pe ordinea de zi la punctul
12, sunt în mapele tuturor consilierilor judeţeni, iar domnul Iliescu, reprezentantul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean se grăbeşte, urmând să mai meargă la o altă şedinţă
de bilanţ, unde participă un ministru şi trebuie să fie prezent acolo. Îi întreabă pe domnii
consilieri judeţeni dacă doresc ca materialele să fie citite de domnul Iliescu, sau au fost
deja studiate de dînşii şi nu mai este necesară citirea.
Domnii consilieri judeţeni nu doresc ca domnul Iliescu să mai citească documentele
mai sus menţionate.
Se supune la vot: „Informare cu privire la măsurile înteprinse de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice pe anul 2006”. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot: „Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean
pentru anul 2007”. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Domnul Preşedinte Jenel Copilău mulţumeşte
domnului
Iliescu
pentru
participarea la şedinţă, pentru materialele întocmite şi îi urează succes în activitatea sa.
1. Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de

consilier judeţean.
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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la:


aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Judeţean de Pază
Olt;

aprobare componenţă Consiliu de Administraţie al Serviciului
Judeţean de Pază Olt.
Domnul consilier judeţean Jan Năstase – Preşedintele Comisiei juridice
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot art. 1.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan solicită să i se explice, la acest proiect de
hotărâre, care este cheltuiala cu personalul şi care este cheltuiala materială.
./.

Domnul Preşedinte îi răspunde că fiecare instituţie din subordinea Consiliului
Judeţean are un buget propriu şi acolo sunt prevăzute toate cheltuielile. În plus, ei sunt
prestatori de servicii şi conform legii, ei au făcut un preţ de cost, care se găseşte la
serviciul contabilitate. Îi recomandă domnului consilier judeţean Ciugulea Ioan să se
adreseze serviciului contabilitate pentru lămuriri.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 4 abţineri, cele ale domnilor consilieri
judeţeni: Chiriţoiu CorneliuGeorge, Popa Marin, Mateescu Tiberiu, Safta Constantin şi un
vot împotrivă cel al domnului consilier judeţean Ciugulea Ioan.
Se supune la vot art.2. Se aprobă cu 7 abţineri: domnii consilieri judeţeni Chiriţoiu
CorneliuGeorge, Constantinescu Florin, Dumitrescu Florian, Kovacs
CarolEmil,
Mateescu Tiberiu, Popa Marin, Safta Constantin şi un vot împotrivă, domnul consilier
judeţean Ciugulea Ioan.
Se supune la vot art. 3. Se aprobă cu 6 abţineri: domnii consilieri judeţeni Chiriţoiu
CorneliuGeorge, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Mateescu Tiberiu, Popa Marin,
Safta Constantin şi un vot împotrivă domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan.
Se supun la vot art.4, 5 şi 6. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 7 abţineri: domnii consilieri
judeţeni Chiriţoiu CorneliuGeorge, Constantinescu Florin, Dumitrescu Florian, Kovacs
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CarolEmil, Mateescu Tiberiu, Popa Marin şi Safta Constantin şi un vot împotrivă domnul
consilier judeţean Ciugulea Ioan.
3. Proiect de hotărâre cu privire 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.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan intervine şi întreabă de ce acest proiect
de hotărâre nu a trecut şi pe la comisia din care face dânsul parte. Reclamă deasemenea
şi faptul că nu sa respectat legea, în sensul că pe 29 decembrie 2006 Legea bugetului a
apărut în Monitorul Oficial al României şi de la această dată trebuiau să treacă 45 de zile
până la discutarea lui în Consiliul Judeţean, timp în care societatea civilă trebuia să ia
cunoştiinţă de acest buget. Pe 9 ianuarie 2007 trebuiau aprobate sumele defalcate din
TVA, conform legii şi nu sa făcut acest lucru.
Domnul Preşedinte îi recomandă domnului Ciugulea Ioan să o întrebe pe doamna
director Gherghina Elena de la Direcţia generală a finanţelor publice Olt dacă sau
parcurs aceşti paşi.
Domnul Preşedinte îl asigură pe domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan că dacă
sa ajuns la această şedinţă înseamnă că sau făcut aceşti paşi şi trece la procedura de
votare.

Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 2 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Dumitrescu Florian şi Kovacs Carol Emil şi 6 voturi împotrivă: domnii consilieri judeţeni
Ciugulea Ioan, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa Marin şi
Safta Constantin.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan promite că va ataca în contencios
administrativ acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu 3 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Constantinescu Florin, Dumitrescu Gheorghe şi Kovacs CarolEmil şi 6 voturi împotrivă:
domnii consilieri judeţeni Ciugulea Ioan, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Manu Ioan, Mateescu
Tiberiu, Popa Marin şi Safta Constantin.
La art. 3. domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan întreabă ce se va face cu cei 15
mii lei RON.
Domnul Preşedinte îi recomandă să înveţe să citească un buget.
Se supune la vot art. 3. Se aprobă cu 3 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Constantinescu Florin, Dumitrescu Gheorghe, Kovacs CarolEmil şi 5 voturi împotrivă:
domnii consilieri judeţeni Chiriţoiu CorneliuGeorge, Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa
Marin şi Safta Constantin.
Se supune la vot art. 4. Se aprobă cu 3 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Constantinescu Florin, Dumitrescu Gheorghe, Kovacs CarolEmil şi 6 voturi împotrivă:
domnii consilieri judeţeni Ciugulea Ioan, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Manu Ioan, Mateescu
Tiberiu, Popa Marin şi Safta Constantin.
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Se supune la vot art. 5. Se aprobă cu 4 abţineri: domnii consilieri judeţeni Ciugulea
Ioan, Dumitrescu Gheorghe, Kovacs CarolEmil, Manu Ioan şi 5 voturi împotrivă: domnii
consilieri judeţeni Ciugulea Ioan, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Mateescu Tiberiu, Popa
Marin şi Safta Constantin.
Se supune la vot art.6. Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian întreabă de
ce la acest articol sunt prinse 4 maşini a câte un milliard, când există maşini mai ieftine.
Domnul Preşedinte îi răspunde că sunt pentru Consiliul Judeţean şi că dacă vor fi mai
ieftine, se va hotărâ la momentul achiziţionării lor. Se aprobă cu 6 abţineri: domnii
consilieri judeţeni Constantinescu Florin, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Manu
Ioan, Popa Marin şi Safta Constantin şi 3 voturi împotrivă: domnii consilieri judeţeni
Ciugulea Ioan, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Mateescu Tiberiu.
Se supune la vot art. 7. Se aprobă cu 3 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Manu Ioan şi 2 voturi împotrivă, domnii consilieri
judeţeni: Ciugulea Ioan şi Mateescu Tiberiu.
Se supune la vot art. 8. Se aprobă cu o abţinere, cea a domnului consilier judeţean
Dumitrescu Florian.
Se supun la vot art. 9 şi 10. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 6 abţineri, domnii consilieri
judeţeni Constantinescu Florin, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Manu Ioan, Popa
Marin, Safta Constantin şi 3 voturi împotrivă, domnii consilieri judeţeni Ciugulea Ioan,
Chiriţoiu CorneliuGeorge şi Mateescu Tiberiu.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan le atrage atenţia domnilor consilieri
judeţeni care au votat bugetul că au aprobat să cumpere un autocar de 10 miliarde lei.
Domnul Preşedinte îi răspunde că cu acest autocar se va merge la Bruxelles.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării fondului de

rulment pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei bugetfinanţe
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan le recomandă domnilor consilieri să fie
atenţi ceea ce votează.
Domnul Preşedinte îl asigură că domnii consilieri judeţeni ştiu deja ce votează
pentru că au văzut la comisie acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 8 voturi împotrivă: domnii consilieri judeţeni:
Ciugulea Ioan, Constantinescu Florin, Chiriţoiu CorneliuGeorge, Dumitrescu Florian,
Kovacs CarolEmil, Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Safta Constantin.
Se supun la vot art. 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

7

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 9 voturi împotrivă: domnii
consilieri judeţeni Ciugulea Ioan, Constantinescu Florin, Chiriţoiu CorneliuGeorge,
Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa Marin şi
Safta Constantin.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian se interesează ce este şi cum va
arăta “reabilitare scuar”?
Domnul Preşedinte îi răspunde că acest scuar se va face în faţa Consiliului
Judeţean şi le va prezenta documentaţia când va fi gata. La această dată, documentaţia
este în curs de elaborare.
5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ

teritoriale a 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei bugetfinanţe
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.

Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian ia cuvântul şi arată că este pentru
prima dată în istoria Consiliului Judeţean Olt când la împărţirea bugetului, la localităţile
care au primari de altă coloratură decât P.S.D., nu sa dat nici un leu, deci împărţirea
bugetului sa făcut pe criterii strict politice.
Domnul Preşedinte îi răspunde că a procedat aşa cum a procedat şi Guvernul în
toamna anului 2006.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 3 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Constantinescu Florin, Manu Ioan şi Safta Constantin şi 6 voturi împotrivă, domnii
consilieri judeţeni Chiriţoiu CorneliuGeorge, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil,
Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa Marin.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian îl atenţionează pe domnul
Preşedinte că este imoral şi ilegal ceea ce face.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu 5 voturi împotrivă: domnii consilieri judeţeni
Chiriţoiu CorneliuGeorge, Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa Marin Safta Constantin şi
o abţinere, domnul consilier judeţean Constantinescu Florin.
Se supun la vot art. 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 7 voturi împotrivă, domnii
consilieri judeţeni Chiriţoiu CorneliuGeorge, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil,
Manu Ioan, Mateescu Tiberiu, Popa Marin, Safta Constantin şi o abţinere, domnul
consilier judeţean Constantinescu Florin.
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6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale
pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei bugetfinanţe
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 2 abţineri: domnii consilieri judeţeni
Constantinescu Florin şi Manu Ioan şi 6 voturi împotrivă, domnii consilieri judeţeni
Chiriţoiu CorneliuGeorge, Dumitrescu Florian, Kovacs CarolEmil, Mateescu Tiberiu,
Popa Marin şi Safta Constantin.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian întreabă dacă este vreo localitate în
afară de cele care au primari P.S.D.?
Domnul Preşedinte îi răspunde că îi pune la dispoziţie programul judeţului unde
sunt toate localităţile care au programe în derulare în anul 2007 şi li sau dat sume pentru
aşa ceva.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 4 abţineri: domnii consilieri
judeţeni Chiriţoiu CorneliuGeorge, Mateescu Tiberiu, Popa Marin şi Safta Constantin şi 2
voturi împotrivă, domnii consilieri judeţeni Dumitrescu Florian şi Kovacs CarolEmil.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice
pentru obiectivele de investiţii „lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene
finanţate prin contractarea unui împrumut intern pe perioada 2007 – 2008”.
Domnul consilier judeţean Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei de urbanism
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
8. Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petiţiilor pe sem.II.2006.
Domnul Preşedinte îi întreabă pe domnii consilieri judeţeni, care au în
mape acest raport şi următoarele care urmează, dacă leau parcurs sau dacă doresc să
fie citite. Nu se doreşte să fie citite aşa că se trece la supunerea la vot.
Se supune la vot raportul mai sus menţionat. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului pe anul 2006.
Se supune la vot şi acest raport. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
10. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice
a comunităţii în trim. IV. 2006.
Se supune la vot această informare. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Raport cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2006 de
instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean.

9

Domnul Preşedinte supune la vot, pe rând, rapoartele cu privire la activitatea
desfăşurată în anul 2006 de instituţiile şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean
astfel:
¨ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – se
aprobă cu unanimitate de voturi;
¨ Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina – se aprobă cu unanimitate
de voturi;
¨ Muzeul Judeţean Olt – se aprobă cu unanimitate de voturi;
¨ Biblioteca Judeţeană “Ion Minulescu” Slatina – se aprobă cu
unanimitate de voturi;
¨ Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
“OLTUL” – se aprobă cu unanimitate de voturi;
¨ Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Olt – se aprobă cu unanimitate de voturi;
¨ Centrul Cultural Judeţean Olt – se aprobă cu unanimitate de voturi;

¨ Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Olt – se aprobă cu
unanimitate de voturi;
¨ Serviciul Judeţean de Pază Olt – se aprobă cu unanimitate de voturi.
12. Informare cu privire la:
 măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în îndeplinirea
atribuţiilor specifice pe anul 2006.
 Planul Strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
Domnul Preşedinte anunţă că informarea de la acest punct al ordinii de zi a fost
prezentată şi aprobată prin vot la începutul şedinţei.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe Propuneri de completare a

ordinii de zi.
1. Proiect de Hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum
local în categoria de drumuri comunale.
Domnul consilier judeţean Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei de urbanism
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.
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobare trecere din domeniul public al
comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt a unui imobil.
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, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, ştat
de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
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, 2, 3, 4, 5 şi 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea Planului judeţean de gestionare a
deşeurilor.
Domnul consilier judeţean Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei de urbanism
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că Planul judeţean de gestionare a
deşeurilor este elaborate de Agenţia pentru Protecţia Mediului conform responsabilităţilor
ceI revin. Capitolul 22 a fost discutat cu reprezentanţii Uniunii Europene. Planul judeţean
de gestionare a deşeurilor are posibilitatea de a fi revizuit periodic pentru a fi adaptat la
situaţia existentă la un moment dat, la cerinţele naţionale, dar şi la cele impuse de
Uniunea Europeană.
5. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea aportului în bani al Consiliului
Judeţean Olt la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”.
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, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un vot împotrivă, cel al
domnului consilier judeţean Mateescu Tiberiu.
6. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt la
înfiinţarea S.C. „Compania de apă Olt S.A.”.
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, 2, 3, 4 şi 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
13. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu anunţă pe domnii consilieri judeţeni că
pentru deplasarea în străinătate în grup este nevoie de card european de sănătate, care
se obţine în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.
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Domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean , domnul Ioan Nedelea se
interesează care sunt actele necesare pentru obţinerea cardului european de sănătate.
Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu îi răspunde:
 o cerere tip;
 dovada de asigurare;
 adeverinţă de la locul de muncă cu menţiunea că a plătit asigurarea de
sănătate;
 copie de pe cartea de identitate.

Domnul Preşedinte Jenel Copilău îi anunţă pe domnii consilieri judeţeni
că programul vizitei la Bruxelles este în mapele dânşilor, trebuie să îşi dea
consimţământul de participare la această deplasare, deoarece dacă se întâmplă, ca o
persoană, să nu mai poată participa la această vizită, va trebui să suporte cheltuielile de
cazare şi deplasare. Deplasarea se face începând cu data de 10 februarie 2007 cu o
cazare la Viena. Judeţul Olt este singurul judeţ care are o reprezentare cu Ansamblul
artistic „Plaiurile Oltului” şi o expoziţie de artă populară, expoziţie pe care judeţul a avuto
şi la Strasburg.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Marin DOBRE.

REFERENT AS.,
Truscă Elena.
TE/2 ex.

