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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 26 aprilie 2007, convocată în temeiul
art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată
Sunt prezenţi 31 de consilierii judeţeni şi Secretarul judeţului,
domnul Marin Dobre.
Lipsesc motivat domnii consilieri judeţeni Nicolae Vasile şi Tucan
Dumitru.
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 29 martie 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 aprobarea Memorandului privind
crearea Asociaţiei Euro – Regiunea OLT (ROMANIA) – PLEVEN (BULGARIA)
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan
Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice.

2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a
unui drum în categoria de drumuri comunale.
Iniţiator : domnul Gheorghe Buică
– Vicepreşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel
Belinski  Preşedintele Comisiei de Urbanism.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.

rectificarea

bugetului

propriu

al

Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan  Preşedintele Comisiei Buget – Finanţe.

4. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt în vederea acordării unui
ajutor umanitar pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei Buget – Finanţe.

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru sportivii şi
antrenorii din Judeţul Olt care au obţinut performanţe deosebite în competiţiile
sportive.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei Buget – Finanţe.

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării/garantării unui
împrumut intern în valoare de 35.000.000 lei.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău  Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei Buget – Finanţe.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare propuneri de modificare a
Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean pentru perioada 2005 – 2007.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău  Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Constantin Safta
– Preşedintele Comisiei pentru Agricultură,
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ.

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice
a comunităţii Judeţului Olt pe trim. I. 2007.
Prezintă: domnul Mihai Albulescu – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

9. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău propune retragerea de pe ordinea de zi
a punctului 4, referitor la acordarea unui ajutor umanitar, deoarece, în urma unei
anchete sociale sa constatat că cererea nu este întemeiată, petenţii având
resursele financiare necesare.
Se supune la vot ordinea de zi cu această propunere. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
Domnul Preşedinte propune să se înceapă cu punctul 5 de pe ordinea
de zi şi anume:
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5. Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru sportivii
şi antrenorii din Judeţul Olt care au obţinut performanţe deosebite în competiţiile
sportive.
Doamna consilier judeţean Nuţă Marilena – Secretarul Comisiei pentru
BugetFinanţe prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Preşedinte aminteşte domnilor consilieri judeţeni că este vorba de
o acţiune aprobată de Consiliul Judeţean întro şedinţă anterioară şi precizează
că este vorba despre premii cuprinse între 150 – 500 lei.
La art. 1, domnul consilier judeţean Hristea Marian arată că la premiere
nu a fost trecută şi echipa de sportivi de la Balş, care în anul 2006 a obţinut la
handbal feminin titlul de campioană naţională.
Domnul Preşedinte îi răspunde că premierea sa făcut în baza
propunerilor făcute de specialişti şi îl roagă pe domnul Maican să dea explicaţiile
ce se cuvin.
Domnul Maican – Directorul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Olt
răspunde că cei de la Balş nu sau încadrat în punctaj.
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.
Domnul Preşedinte felicită profesorii, antrenorii şi sportivi pentru
rezultatele obţinute în anul 2006 şi promite ca pe viitor Consiliul Judeţean să
aloce mai mulţi bani pentru sport. Promite de asemenea sprijin pentru
achiziţionarea unei instalaţii de sonorizare la sala de sport a Liceului cu program
sportiv pentru competiţii la nivel naţional.
După înmânarea diplomelor şi plicurilor cu premiile în bani, domnul
Preşedinte îi invită pe profesori, antrenori şi sportivi, dacă doresc, să rămână la
şedinţa Consiliului Judeţean, sau dacă, cineva doreşte să ia cuvântul.
Domnul Maican ia cuvântul şi, în numele tuturor, mulţumeşte Consiliului
Judeţean pentru sprijinul acordat.
Se revine la ordinea de zi, cu primul punct de pe aceasta.

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Memorandului
privind crearea Asociaţiei Euro – Regiunea
(BULGARIA)

OLT (ROMANIA) – PLEVEN

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 şi 4. 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 însuşirea propunerii de
încadrare a unui drum în categoria de drumuri comunale.
Domnul consilier judeţean Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei
pentru Urbanism prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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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 rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
Doamna consilier judeţean Nuţă Marilena – Secretarul Comisiei pentru
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 unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt în vederea acordării
unui ajutor umanitar pe anul 2007.
Acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către
iniţiator, deoarece ancheta socială demonstrează că petenţii au resursele
financiare necesare.

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării/garantării
unui împrumut intern în valoare de 35.000.000 lei.
Doamna consilier judeţean Nuţă Marilena – Secretarul Comisiei pentru
BugetFinanţe 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.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare propuneri de modificare
a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean pentru perioada 2005 – 2007.
Domnul consilier judeţean Safta Constantin – Preşedintele Comisiei
pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ
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.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că în şedinţa anterioară sa
aprobat un proiect de hotărâre referitor la înfiinţarea unui serviciu de transport
judeţean, deoarece în 19.04.2007 a apărut în Monitorul Oficial al României nr.
262 o Hotărâre de Guvern care legiferează serviciile de transport public local.

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii Judeţului Olt pe trim. I. 2007.
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Având în vedere că informarea se află în mapele domnilor consilieri
judeţeni care probabil au şi citito, domnul Preşedinte întreabă dacă se doreşte
ca această informare să fie prezentată. Nu se doreşte acest lucru.
Se supune la vot informarea. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Kovacs Carol Emil aminteşte Consiliului
Judeţean că trebuie să repartizeze bani la bugetul consiliilor locale pentru
garduri, sisteme de alarmă şi altele prevăzute de Legea siguranţei în şcoli.
Domnul Preşedinte îi răspunde că rectificările care vor apare să permită
acest lucru şi cu siguranţă problema se va rezolva.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Marin DOBRE.
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