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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 29 noiembrie 2007, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată
Sunt prezenţi 32 de consilieri judeţeni din cei 33 de consilieri judeţeni în
funcţie, Subprefectul Judeţului Olt, domnul Nicolae Ştefan şi Secretarul
judeţului, domnul Marin Dobre.
Lipseşte motivat domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian.
Domnul Jenel Copilău, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei, salută prezenţa domnului Subprefect al Judeţului Olt, domnul
Nicolae Ştefan la şedinţă 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 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 taxe, pentru anul 2008.
Iniţiatori: domnii Ioan
Nedelea
şi
Gheprghe Buică
– Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

2. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor de bază
lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul
2008.
Iniţiator: domnul Ioan
Nedelea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la tarifele de utilizare a suprafeţelor
din zona drumurilor de interes judeţean, pe anul 2008.
Iniţiatori: domnii Ioan
Nedelea
şi
Gheprghe Buică
– Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
– Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a
sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto
propriu, pe anul 2008.
Iniţiator: domnul Ioan
Nedelea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unei sume din bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordare de daruri cu ocazia
sărbătorilor de iarnă.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sprijinului material sau
financiar sub forma fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar constând în plata
costurilor de regie şi/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor şi a
metodologiei de acordare aprobate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii Judeţului
Olt cu Judeţele Cluj, Galaţi, Gorj, Mureş, Iaşi, Teleorman, Vâlcea şi Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România în vederea elaborării, promovării şi
implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundaţiilor” în
cadrul Programului INTERREG IV C.
Iniţiator : domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel Belinski  Preşedintele Comisiei de Urbanism;

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt.
Iniţiator : domnul Gheorghe Buică – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Pavel
Belinski  Preşedintele Comisiei de Urbanism;

9. 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;

10. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;
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11. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativteritoriale a influenţelor pentru 20% 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;

12. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a influenţelor pentru 20% din sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
 Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

13. 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.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
 Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Politicii judeţene a
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Georgeta Coca
– Preşedintele Comisiei pentru Muncă şi
Protecţie Socială.

15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 36/29.03.2007 referitoare la aprobarea socierii
Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul
Olt în scopul înfiinţării “Asociaţiei de dezvoltare comunitară OLT TRANSPORT”
Iniţiator: domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Constantin Safta
– Preşedintele Comisiei ptr.agricultură.

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului
Judeţean Olt la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
 Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Olt.
Iniţiator : domnul Jenel
Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan
 Preşedintele Comisiei BugetFinanţe;

18 . Informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii
Judeţului Olt, pe trim. II. 2007.
Prezintă: domnul Mihail Albulescu – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică.
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19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni
în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie 2007.
Prezintă: domnii consilieri judeţeni.

20. 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 4(patru) proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei uliţe situate pe raza
administrativteritorială a comunei Fărcaşele.
Iniţiator: domnul Gheorghe Buică – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Pavel
Belinski – Preşedintele Comisiei de Urbanism.

2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza
administrativteritorială a comunei Băbiciu, Judeţul Olt, precum şi modificarea
lungimii unui drum comunal existent.
Iniţiator: domnul Gheorghe Buică – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Pavel
Belinski – Preşedintele Comisiei de Urbanism.

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 67/30.08.2007 referitor la aprobarea necesităţii şi
oportunităţii realizării proiectului Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal –
limita jud.Olt – Robăneşti – Albeşti – DJ 606 Km 9+090 – 15+250.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei de Urbanism.

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 69/30.08.2007 referitor la aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal – limita
jud. Olt, Robăneşti – Albeşti – DJ 606, km.9+090 – 15+250 şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
Iniţiator: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt;
Prezintă: domnul Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei BugetFinanţe.

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 aprobare taxe, pentru anul
2008:
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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, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9. 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 majorarea tarifelor de bază
lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului,
pentru anul 2008.
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.

3. Proiect de hotărâre cu privire la tarifele de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, pe anul 2008.
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, 5, 6, 7 şi 8. 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 stabilirea tarifului de inchiriere
a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din
parcul auto propriu, pe anul 2008.
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.
Domnul consilier judeţean Belinski Pavel se interesează dacă închirierea
nu ar trebui făcută şi la oră.
Domnul Preşedinte îi răspunde că aşa sa făcut şi până acum.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unei sume din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordare de daruri
cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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.
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6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sprijinului material
sau financiar sub forma fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar
constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană, conform criteriilor de
selecţie a beneficiarilor şi a metodologiei de acordare aprobate la
nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt.
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 şi 3. 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 aprobarea asocierii
Judeţului Olt cu Judeţele Cluj, Galaţi, Gorj, Mureş, Iaşi, Teleorman,
Vâlcea şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România în
vederea elaborării, promovării şi implementării proiectului „Sistem de
avertizare pentru prevenirea inundaţiilor” în cadrul Programului
INTERREG IV C.
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, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului
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.
Domnul Preşedinte anunţă că sunt în sală doi reprezentanţi ai
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt care pot da mai multe explicaţii
dacă cineva doreşte.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

9. 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.
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10. 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.
Domnul Preşedinte arată că a sosit o adresă de ultimă oră cu o
suplimentare de 2.370 mii lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoaneleor
cu handicap şi deci bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt se suplimentează
că această sumă.
La art. 1. se supune la vot suplimentarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Olt cu suma de 2.370 lei. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supun la vot, pe rând, art. 2, 3, 4, 5, 6 şi 7. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi
cu propunerea efectuată de suplimentare a bugetului.

11. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativteritoriale a influenţelor pentru 20% din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu un vot împotrivă cel al doamnei
consilier judeţean Popescu Alexandrina.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 5 voturi împotrivă şi
anume: Mateescu Tiberiu, Popescu Alexandrina, Safta Constantin, Popa
Marin şi Chiriţoiu Corneliu.
Doamna Popescu Alexandrina arată că au primit bani numai primarii PSD
care au obţinut procente mari la alegerile europarlamentare, adică din cele 63 de
localităţi, 62 sunt localităţi unde PSD a căştigat alegerile. Consideră că şi
Primăriile Scorniceşti, Coteana etc. aveau nevoie de bani şi îşi rezervă drepturl
de a merge în instanţă.
Domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu ia cuvântul şi arată că, dacă
la ultima rectificare de buget la felicitat pe domnul Preşedinte, acum îl critică.
Nu este bine cum a împărţit bugetul, dar ştie că maşina de vot va funcţiona.
Sunt primării foarte sărace care ar fi trebuit ajutate.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan ia cuvântul şi, în consens cu
antevorbitorii săi, îşi exprimă nemulţumirea de felul cum au fost împărţiţi banii.
Consideră cu trebuia ajutată, de exemplu, Primăria Pîrşcoveni cu Banca
Mondială pentru bani de şcoală, Şopârliţa pentru pod etc.
Domnul Preşedinte îi promite că la rectificarea din decembrie se vor
rezolva şi aceste probleme.
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12. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a influenţelor pentru 20% din sumele defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007.
Domnul consilier judeţean Dumitru Tucan – Preşedintele Comisiei
Buget  Finanţe prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu 5 voturi împotrivă: Mateescu
Tiberiu, Safta Constantin, Popescu Alexandrina, Popa Marin şi Chiriţoiu
Corneliu.
Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 5 voturi împotrivă:
Mateescu Tiberiu, Safta Constantin, Popescu Alexandrina, Popa Marin şi
Chiriţoiu Corneliu.

13. 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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu 5 voturi împotrivă: Mateescu
Tiberiu, Popescu Alexandrina, Popa Marin, Safta Constantin, Chiriţoiu
Corneliu şi 3 abţineri: Ciugulea Ioan, Hristea Marian şi Brătucu Gabriel.
Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 5 voturi împotrivă:
Mateescu Tiberiu, Popescu Alexandrina, Popa Marin, Safta Constantin,
Chiriţoiu Corneliu şi 3 abţineri: Ciugulea Ioan, Hristea Marian şi Brătucu
Gabriel.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Politicii
judeţene a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Doamna consilier judeţean Coca Georgeta – Preşedintele Comisiei de
Muncă şi Protecţie Socială 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.
Doamna consilier judeţean Popescu Alexandrina îşi exprimă
nemulţumirea că această hotărâre vine prea târziu, adică tocmai când anul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi se încheie.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
./.
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15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 36/29.03.2007 referitoare la
aprobarea socierii Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale
municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt în scopul înfiinţării “Asociaţiei de
dezvoltare comunitară OLT TRANSPORT”
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. I şi II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării
Consiliului Judeţean Olt la majorarea capitalului social al S.C.
„Compania de Apă Olt” S.A.
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.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan arată că sa folosit mult în
campania electorală această Companie de apă şi solicită să se spună domnilor
consilieri judeţeni care este rolul acestei companii.
Domnul Preşedinte îi răspunde că este o companie judeţenă, nu este a
municipalităţii şi este publicată în Monitorul Oficial.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan le solicită domnilor consilieri
judeţeni multă responsabilitate pentru că este vorba de mulţi bani..
Domnul Preşedinte îl asigură pe domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan
că în 2 luni Consiliul Judeţean va fi acţionar majoritar al acestei Companii de
Apă.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt.
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. I şi II. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.

18 . Informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii Judeţului Olt, pe trim. II. 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.

19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii
judeţeni în perioada 01 iulie 2006 – 30 iunie 2007.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău anunţă domnii consilieri judeţeni că au
în mape rapoartele a 15 consilieri judeţeni şi îi întreabă dacă doresc să fie
citite aceste rapoarte. Nu se doreşte citirea lor.
Se supun la vot rapoartele de activitatea ale următorilor consilieri judeţeni:
Alexe Eugeniu, Belinski Pavel, Ciugulea Ioan, Constantinescu Florin, Idoraş
Petre, Hristea Marian, Manu Ioan, Nicolae Vasile, Părnuţă Corneliu, Popa
Marin, Postelnicu Dorin, Safta Constantin, Soare Maria, Vasile Carolina,
Tucan Dumitru.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Deoarece materialele de pe “Ordinea de zi” propriuzisă sau terminat, se
trece la discutarea proiectelor de hotărâre de pe “Propuneri de suplimentare a
ordinii de zi”, şi anume:

1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de
încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei uliţe
situate pe raza administrativteritorială a comunei Fărcaşele.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău 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 însuşirea propunerii de
încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi
situate pe raza administrativteritorială a comunei Băbiciu, Judeţul Olt,
precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău 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.

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 67/30.08.2007 referitor la
aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului Reabilitare şi
modernizare DJ 641 Caracal – limita jud.Olt – Robăneşti – Albeşti – DJ
606 Km 9+090 – 15+250.
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Domnul Preşedinte Jenel Copilău 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.

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 69/30.08.2007 referitor la
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi
modernizare DJ 641 Caracal – limita jud. Olt, Robăneşti – Albeşti – DJ
606, km.9+090 – 15+250 şi a cheltuielilor aferente proiectului.
Domnul Preşedinte Jenel Copilău 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.
11. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Ciugulea Ioan solicită ca la şedinţa din luna
decembrie 2007 să fie informat tot plenul despre modul cum a fost derulat
programul celor 160 miliarde pentru asfaltări, bani alocaţi de Guvernul României,
deoarece trecând pe drumurile care au fost asfaltate unele sunt bune, altele nu şi
a exemplificat ca drum bun cel de pe câmpul comunei Slătioara în zona
Pepenierei şi ca drum rău cel din zona satului Criva al oraşului Piatra Olt şi cel
de la Vulpeni care a fost mereu interrupt.
Domnul Preşedinte îi răspunde că pentru cel de la Vulpeni este
responsabil Consiliul Judeţean, dar pentru cel de la Criva nu. Aceste este al
oraşului Piatra Olt.
Domnul Preşedinte anunţă domnii consilieri judeţeni că au în mape o
invitaţie pentru data de 5 decembrie 2007 când are loc lansarea programului
Ansamblului “Plaiurile Oltului” cu invitaţi de la alte judeţe.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia şfârşit.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Marin DOBRE.

REFERENT AS.,
Truscă Elena.
TE/2 ex.

