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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 27 decembrie 2007, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată

Sunt prezenţi 31 de consilieri judeţeni din cei 33 de consilieri
judeţeni în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul Marin Dobre.
Lipsesc motivat doamnele consilier judeţean Nuţă Marilena şi
Popescu AlexandrinaMihaela.
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 noiembrie 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, 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.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea baremelor de dotare cu
echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele
valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi
înlocuire, transport, jucării, materiale igienicosanitare, rechizite şi materiale
culturalsportive pentru copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate
pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi
copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti şi a
sumelor de bani pentru nevoi personale.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

3. Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi Cultural Olt.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Jan
Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice.

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

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal şi stat de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Constantin Safta
 Preşedintele Comisiei pentru Agricultură.

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

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

8. Proiect de hotărâre
manifestărilor culturale în anul 2008.

cu

privire la aprobarea Calendarului

Iniţiator : doamna Tatiana Munteanu – Preşedinta Comisiei pentru Cultură;
Prezintă: doamna Vasile Carolina  Secretarul Comisiei pentru Cultură;
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9. 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.

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei proprii a
Consiliului Judeţean Olt pentru proiectul „Prevenirea producerii unor calamităţi
naturale în judeţul Olt prin realizarea unor hărţi de risc la alunecări de teren şi a
unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului” finanţat în cadrul
Programului PHARE CBC şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

11. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt.
Iniţiator: domnul Jenel
Prezintă: domnul Jan

Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice.

12. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru al
Comisiei pentru Protecţia Copilului.
Iniţiator: domnul Jenel
Prezintă: domnul Jan

Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Năstase  Preşedintele Comisiei Juridice;

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei
tehnicoeconomice la obiectivul de investiţie „Reabilitare, sistematizare verticală
şi împrejmuire la clădirea Vila de protocol” Consiliul Judeţean Olt.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru Urbanism.

14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie
2007.
Prezintă: Preşedinţii Comisiilor de specialitate.

15. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni
în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie 2007.
Prezintă: domnii consilieri judeţeni.

16. 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:
1. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli
curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale.
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Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

2. Informare cu privire la cheltuielile sumei de 16.000.000 lei
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2007.
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.
Domnul Preşedinte propune, pentru a da timp serviciului financiar
contabilitate să facă actele de bancă necesare, ca primul proiect de hotărâre
supus discuţiei să fie primul punct de pe propunerile de suplimentare a
ordinii de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli
curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe 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.
Se revine la ordinea de zi propriuzisă.
1. 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.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea baremelor de dotare cu
echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele
valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi
înlocuire, transport, jucării, materiale igienicosanitare, rechizite şi materiale
culturalsportive pentru copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate
pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi
copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti şi a
sumelor de bani pentru nevoi personale.
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Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe 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.
3. Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi Cultural 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, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11. 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 aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Muzeul Judeţean Olt.
Doamna consilier judeţean Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei
pentru Cultură, Învăţământ şi Sănătate 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.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal şi stat de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt.
Domnul consilier judeţean Constantin Safta – Preşedintele Comisiei
pentru Agricultură, Servicii Publice şi Comerţ 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.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „OLTUL”.
Doamna consilier judeţean Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei
pentru Cultură, Învăţământ şi Sănătate 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.
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7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr
de personal, stat de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
pentru Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina.
Doamna consilier judeţean Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei
pentru Cultură, Învăţământ şi Sănătate 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.
8. Proiect de hotărâre
manifestărilor culturale în anul 2008.

cu

privire la aprobarea Calendarului

Doamna consilier judeţean Tatiana Munteanu – Preşedintele Comisiei
pentru Cultură, Învăţământ şi Sănătate 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.
9. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art.1 domnul Preşedinte Jenel Copilău propune suplimentarea creditelor
la cap.66.02. “Sănătate” cu suma de 30.000 lei, prin diminuarea cu aceeaşi
sumă de la cap.51.02.“Autorităţi publice şi acţiuni externe”.
Se supune la vot art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, cu propunerea
efectuată.
Se supun la vot, pe rând, art. 2, 3, 4, 5 şi 6. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi,
cu propunerea efectuată.
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei proprii a
Consiliului Judeţean Olt pentru proiectul „Prevenirea producerii unor calamităţi
naturale în judeţul Olt prin realizarea unor hărţi de risc la alunecări de teren şi a
unui plan integrat de management pentru prevenirea riscului” finanţat în cadrul
Programului PHARE CBC şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe 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.
11. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 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. I şi II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru al
Comisiei pentru Protecţia Copilului.
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.
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei
tehnicoeconomice la obiectivul de investiţie „Reabilitare, sistematizare verticală
şi împrejmuire la clădirea Vila de protocol” Consiliul Judeţean Olt.
Domnul consilier judeţean Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei
pentru 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.
14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie
2007.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că sunt în mape Rapoartele de
activitate ale comisiilor: BugetFinanţe, Urbanism, Agricultură şi Muncă.
Întreabă pe domnii consilieri judeţeni dacă doresc citirea acestor rapoarte. Nu se
doreşte citirea. Se supun la vot, fiecare în parte, aceste rapoarte. Se aprobă cu
unanimitate de voturi fiecare raport al comisiilor menţionate mai sus.
15. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni
în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie 2007.
Domnul Preşedinte menţionează că sunt în mape rapoartele de activitate
a trei consilieri judeţeni şi anume: Dumitrescu Florian, Chiriţoiu Corneliu
George şi Mateescu Tiberiu. Întreabă dacă se doreşte citirea acestor rapoarte.
Nu se doreşte citirea. Se supun la vot, fiecare în parte, aceste trei rapoarte de
activitate ale celor trei consilieri judeţeni menţionaţi mai sus. Se aprobă cu
unanimitate de voturi fiecare raport în parte.
Se revine la al doilea punct de pe propunerile de suplimentare a ordinii
de zi şi anume:
2. Informare cu privire la cheltuielile sumei de 16.000.000 lei aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 917/2007.
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Domnul Preşedinte arată că această informare este în toate mapele
domnilor consilieri judeţeni şi a fost solicitată de domnul consilier judeţean
Ciugulea Ioan în şedinţa din 29 noiembrie 2007.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan ia cuvântul şi îşi exprimă
nemulţumirea în legătură cu această informare şi, considerând că nu a fost bine
înţeles, va solicita în scris, punctual, informaţiile pe care vrea să le afle.
Domnul Preşedinte este de acord cu dânsul, îi roagă să solicite în scris,
punctual, informaţiile de care are nevoie şi i se va răspunde.
16. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că în acest an 2007, împreună cu
Televiziunea Română sa realizat un material la nivelul judeţului Olt compus din
14 episoade, unele din ele au fost deja publicate pe programul 2 al TVR, este în
sală domnul director Tomescu de la TVR căruia îi dă cuvântul pentru mai multe
detalii.
Domnul director Tomescu adresează atât domnilor consilieri judeţeani cât
şi întregii asistenţe, tradiţionalul “La mulţi ani!”, îi felicită pentru activitatea
depusă în anul care tocmai se apropie de sfârşit şi le doreşte sănătate şi succes
în anul viitor. Arată că a fost un an întreg în Judeţul Olt, a realizat acest ciclu de
filme documentare despre tradiţiile ţărăneşti din judeţ. Oltul este al nouălea
judeţ în care se fac aceste filmări, după care urmează şi celelalte judeţe.
Adresează Consiliului Judeţean, domnilor consilieri judeţeni şi în special
domnului Preşedinte Jenel Copilău mulţumiri pentru sprijinul acordat atât
logistic, dar mai ales financiar. Acest film se poate viziona pe plan local cu
acordul Consiliului Judeţean care este proprietarul filmului cu sigla TVR, se poate
viziona oriunde la reuniuni, simpozioane, se poate multiplica şi oferi cadou pe
DVD în ţară sau în străinătate, prezentânduse astfel atât judeţul cât şi ţara
România.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău promite domnilor consilieri judeţeni că
la viitoarea şedinţă fiecare consilier judeţean va primi un DVD cu acest film.
Domnul Preşedinte anunţă că în sală vor sosi câteva grupuri de colindători
care îi vor colinda pe domnii consilieri judeţeni.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU
SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE
REFERENT SUPERIOR
Truscă Elena
TE/2 ex.

