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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 28 iunie 2007, convocată în temeiul
art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată
Sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 32 de consilieri
judeţeni în funcţie, deoarece domnul consilier judeţean CarolEmil Kovacs şia
depus demisia din funcţia de consilier judeţean datorită incompatibilităţii între
această funcţie şi cea de Secretar de Stat în care a fost numit prin Decizia
Primului Ministru nr. 138 /11 mai 2007.
Lipsesc motivat domnii consilieri judeţeani Mateescu Tiberiu,
Postelnicu Dorin şi doamna consilier judeţean Coca Georgeta.
Participă la şedinţa Consiliului Judeţean şi Secretarul judeţului,
domnul Marin Dobre.
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 31 mai 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 rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă : domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;
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2. Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

3. Proiect de hotărâre cu privire la dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
 Preşedintele Comisiei Buget–Finanţe;

4. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 104/19.X.2006.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan
Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice.

5. Proiect de hotărâre cu privire la constatare pierdere a calităţii de
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan
Năstase – Preşedintele Comisiei Juridice;

6. Desemnarea nominală şi validarea desemnării nominale a unui
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
7. Propuneri, întrebări, interpelări.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul Preşedinte propune
retragerea de pe aceasta, a Proiectului de Hotărâre nominalizat la punctul 4,
adică a Proiectului de Hotărâre ce se referă la darea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu , deoarece nu sa rezolvat problema documentaţiei în legătură cu acest
spaţiu.
Se supune la vot ordinea de zi, cu modificarea prezentată mai sus. Se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul Etic
al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti.
Prezintă: domnul Jenel

Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;

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

propusă de domnul

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
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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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea Fondului de rezervă bugetară
la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt 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 unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că se vine cu o suplimentare de
un milliard în vederea achiziţionării unor rezervoare transport apă potabilă şi alte
materiale pentru situaţii de urgenţă, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale, iar Hotărârea urmează a fi completată un articol nou şi anume:
Art. 2. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 100.000 lei din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt în vederea achiziţionării de
rezervoare transport apă potabilă şi alte materiale pentru situaţii de urgenţă
pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale.
(2) În mod corespunzător se diminuează creditele la cap.54.02 “Alte
servicii publice generale”, subcap. 54.02.05. “Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia autorităţilor locale”, titlul 50 “Fonduri de rezervă”, art. 50.04. “Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” cu suma de 100.000 şi se
suplimentează creditele cu aceeaşi sumă la cap.61.02 “Ordine Publică şi
siguranţă naţională” subcap. 61.02.05 “Protecţie civilă şi protecţie contra
incendiilor”, titlul 71 “Active nefinanciare” art. 71.01.02 “Maşini, echipamente şi
mijloace de transport”.
(3) Se aprobă lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii defalcată pe
categorii de bunuri” la cap. 61.02 “Ordine publică şi siguranţă naţională” subcap.
61.02.05 “Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor” conform anexei care face
parte integrală din hotărâre.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot art. 2 din Proiectul de hotărâre, devenit art. 3 în hotărâre.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Vicepreşedinte Ioan Nedelea ia cuvântul şi susţine ca în
hotărâre să se precizeze că procurarea acestor bunuri, nu se va face prin
licitaţie electronică, ci conform procedurilor pentru situaţii de urgenţă prevăzute în
lege.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre cu propunerile făcute, se aprobă cu
unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre cu privire la dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu.
./.
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Acest Proiect de Hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către
iniţiator, conform motivaţiei prezentate la începutul şedinţei, înainte de a se
aproba ordinea de zi, de către iniţiatorul proiectului, domnul Preşedinte Jenel
Copilău.
4. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 104/19.X.2006.
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 şi 3. 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 sa creat un serviciu special
pentru bătrâni în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului şi Asociaţia AADCAR EXPRESUL C.F.R. foloseşte acelaşi spaţiu cu
acest serviciu special pentru bătrâni din cadrul direcţiei susmenţionate.
5. Proiect de hotărâre cu privire la constatare pierdere a calităţii de
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
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.
6. Desemnarea nominală şi validarea desemnării nominale a unui
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Domnul Preşedinte invită domnii consilieri judeţeni să facă propuneri:
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan propune pe domnul consilier
judeţean Hristea Marian, iar domnul consilier judeţean Niţu Lucian propune pe
domnul consilier judeţean Ştefan Constantin.
Se trece la tipărirea buletinelor de vot şi pentru rapiditate, se discută acum,
cuplat cu acest punct 6 de pe ordinea de zi şi singurul punct de pe propuneri de
suplimentare a ordinii de zi şi anume:
1. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul Etic
al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti.
unde domnul Preşedinte propune un consilier juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean şi anume pe domnul Niţu Lucian, care
urmează a fi trecut şi el pe buletinele de vot.
Până la tipărirea buletinelor de vot se trece la ultimul punct de pe ordinea
de zi şi anume:
7. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Preşedinte anunţă pe domnii consilieri judeţeni că trebuie să facă
raport anual de activitate până la 30 iunie când se încheie un alt an de mandat.
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Dacă luna viitoare vor fi mulţi consilieri judeţeni în concediu de
odihnă, să se stabilească acum ziua când se va ţine şedinţa din luna iulie.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan intervine şi anunţă că zilele
acestea se hotărâşte rectificarea.
Domnul Preşedinte concluzionează că dacă se hotărăşte rectificarea până
la 15 iulie, imediat se va ţine şedinţa de consiliu judeţean.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan propune completarea comisiei de
validare cu un înlocuitor al domnului CarolEmil Kovacs.
Domnul Preşedinte este de acord cu aceasta şi propune ca atribuţiile
comisiei de numărare a voturilor să fie îndeplinite de consilierii judeţeni care au
făcut parte din comisia de validare.
Supune la vot acest lucru. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte arată că şi domnul Niţă Mihai era în Comisia de
validare şi în locul dumnealui va trebui ales altcineva.
Invită domnii consilieri judeţeni să facă propuneri.
La Partidul Democrat, domnul consilier judeţean Safta Constantin îl
propune pe domnul consilier judeţean Chiriţoiu Constantin în locul domnului
Niţă Mihai.
Cum în locul domnului consilier judeţean CarolEmil Kovacs nu a fost
validat alt consilier judeţean, se aşteaptă mai întâi aceasta.
Între timp au fost tipărite şi împărţite buletinele de vot, sa votat, Comisia de
numărare a voturilor a stabilit rezultatul, a completat procesul verbal de numărare
a voturilor care poate fi citit.
Doamna consilier judeţean Smarandache Cornelia dă citire acestui
bulletin de numărare a voturilor.
Pentru domnul consilier judeţean Hristea Marian sunt 29 voturi exprimate,
din care 10 voturi “pentru”, 18 voturi “contra” şi 1 vot “nul”.
Pentru domnul consilier judeţean Ştefan Constantin sunt 29 voturi
exprimate, din care 18 voturi “pentru”, 10 voturi “contra” şi 1 vot “nul”.
Deci este ales, prin vot secret, a face parte din Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică, domnul consilier judeţean Ştefan Constantin.
Pentru Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, domnul
Niţu Lucian a obţinut din 29 voturi exprimate, 28 voturi “pentru” şi 1 vot “contra”.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Marin DOBRE.

REFERENT AS.,
Truscă Elena.
TE/2 ex.

