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PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 28 mai 2009, convocată în temeiul art. 94 (1)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,
29 de consilieri judeţeni în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul Marin Dobre.
Lipseşte domnul consilier judeţean Belinski Pavel.
Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, anunţă că
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.
Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului
„Dezvoltarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Olt” şi a
cheltuielilor aferente proiectului.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

2. Proiect de hotărâre
cu
privire
la
modificarea anexei
„Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului Centru
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
24/26.02.2009 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului
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3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Olt nr. 23/26.02.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate
pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Optaşi –
Măgura.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

5. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea erbăneşti.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

6. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
a unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale în localitatea Teslui.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei ptr.cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie
şi culte.

8. 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 „Doina Oltului”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei ptr.cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie
şi culte.
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi
Cultural Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei ptr.cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie
şi culte.

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr
de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr
de personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul
de Administraţie pentru Muzeul Judeţean.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei ptr.cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie
şi culte.

12. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu pe
anul 2009.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Olt nr. 35/19.03.2009 cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment
pe anul 2009.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

14. 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 privind aprobarea primirii de noi membrii în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” respectiv: oraşele Corabia
şi Balş şi comunele Vădăstriţa, Ianca, opârliţa şi Stoeneşti.
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Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul
2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Olt nr. 46/23.04.2009, cu privire la acordarea unui ajutor
bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din Judeţul Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Jenel Copilău – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale, buget-finanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de
domnul Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului,
domnul Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean din data de 23 aprilie 2009.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului
„Dezvoltarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Olt” şi a
cheltuielilor aferente proiectului.
Domnul Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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
modificarea anexei
„Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului Centru
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
24/26.02.2009 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”.
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Domnul Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Olt nr. 23/26.02.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate
pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” şi a cheltuielilor
aferente proiectului.
Domnul Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. 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 însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Optaşi –
Măgura.
Domnul Gabriel Brătucu – Secretarul Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. 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 însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea erbăneşti.
Domnul Gabriel Brătucu – Secretarul Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. 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 însuşirea propunerii de încadrare
a unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale în localitatea Teslui.
Domnul Gabriel Brătucu – Secretarul Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”.
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”.
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier judeţean Jenel Copilău ia cuvântul şi arată că în
şedinţa anterioară s-a cerut un audit la această instituţie de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Olt, iar rezultatul acestui audit nu a fost adus la cunoştinţă
consilierilor judeţeni. Dânsul consideră că aprobând acest proiect de hotărâre se
aprobă implicit şi ilegalităţile de la această instituţie, deoarece persoanele pentru
care se solicită suplimentarea numărului de personal sunt deja angajate de un an
de zile. Solicită mai întâi să se prezintă consilierilor judeţeni raportul de audit,
după care să se aprobe acest proiect de hotărâre, altfel Consiliul Judeţean se
transformă într-o anexă a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului”.
Domnul consilier judeţean Matei Valeriu arată că secretara şi şoferul de
la această instituţie au numai 8 clase.
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu cunoaşte persoanele şi nu ştie
alte amănunte.
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Domnul
consilier
judeţean Copilău Jenel arată că directorul
acestei instituţii, sfidând legea, a făcut deja angajări, fără aprobarea Consiliului
Judeţean şi face ce vrea el în această instituţie.
Domnul Preşedinte solicită domnului Copilău Jenel să facă sesizare
dacă ştie dânsul că sunt nereguli în această instituţie.
Tot domnul consilier judeţean Copilău Jenel arată că directorul acestei
instituţii plăteşte 50 milioane de lei pentru a apărea la T.V.
Domnul Preşedinte îi răspunde că au buget propriu , încasează bani.
Se supune la vot art. 1: 19 voturi „pentru” şi 13 voturi „contra” respectiv
ale domnilor consilieri judeţeni: Copilău Jenel, Diaconu Gabriel, Ionică Marin,
Dan Marius Silvian, Bălaşa Marius, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa
Ion, Dinoiu Ion, teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor, Niculescu
Dumitru.
Se supune la vot art. 2: 19 voturi „pentru” şi 13 voturi „contra” respectiv
ale domnilor consilieri judeţeni: Copilău Jenel, Diaconu Gabriel, Ionică Marin,
Dan Marius Silvian, Bălaşa Marius, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa
Ion, Dinoiu Ion, teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor, Niculescu
Dumitru.
Se supune la vot art. 3: 19 voturi „pentru” şi 13 voturi „contra” respectiv
ale domnilor consilieri judeţeni: Copilău Jenel, Diaconu Gabriel, Ionică Marin,
Dan Marius Silvian, Bălaşa Marius, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa
Ion, Dinoiu Ion, teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor, Niculescu
Dumitru.
Se supune la vot art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi
13 voturi „contra” respectiv ale domnilor consilieri judeţeni: Copilău Jenel,
Diaconu Gabriel, Ionică Marin, Dan Marius Silvian, Bălaşa Marius, Matei
Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, Dinoiu Ion, teomlega Dorel, Ciucu
Gheorghe, Mihai Eleodor, Niculescu Dumitru.
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi
Cultural Olt.
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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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10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr
de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 aprobare organigramă, număr
de personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul
de Administraţie pentru Muzeul Judeţean.
Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
La art. 3, domnul Preşedinte arată că în Consiliul de Administraţie au
fost domnii consilieri judeţeni Belinski Pavel şi Safta Constantin, dar întrucât
domnul Safta Constantin nu mai este consilier judeţean solicită să se propună alt
consilier judeţean în locul acestuia. Domnul consilier judeţean Bozgă Ion propune
pe doamna Stanciu Elena. Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot art. 3 cu propunerea efectuată. Se aprobă în unanimitate.
Se supun la vot, pe rând, art. 4, 5 şi 6. Se aprobă în unanimitate.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre cu propunerea efectuată se aprobă
cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu pe
anul 2009.
Domnul Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier judeţean Matei Valeriu întreabă în ce constă această
rectificare de buget pentru a vota în cunoştiinţă de cauză.
Domnul Preşedinte îi răspunde că multe primării nu mai au bani pentru
salarii .
Domnul Preşedinte prezintă o Notă cu privire la rectificarea bugetului
care modifică în mod corespunzător anexa nr.1.
Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.
Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4, 5, şi 6. Se aprobă în unanimitate
de voturi. Prin vot deschis, proiectul de hotărâre cu propunerea domnului
Preşedinte prezentată în Notă se aprobă în unanimitate de voturi.
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13. Proiect de hotărâre cu privire
la modificarea
Hotărârii
Consiliului Judeţean Olt nr. 35/19.03.2009 cu privire la aprobarea utilizării fondului
de rulment pe anul 2009.
Domnul Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe Propuneri de
suplimentare a Ordinii de Zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii de noi membrii în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” respectiv: oraşele Corabia şi Balş
şi comunele Vădăstriţa, Ianca, opârliţa şi Stoeneşti.
Domnul Gabriel Brătucu – Secretarul Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul
de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul
2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Domnul
Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 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 pentru completarea şi modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Olt nr. 46/23.04.2009, cu privire la acordarea unui ajutor
bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din Judeţul Olt.
Domnul
Jenel Copilău – Preşedintele
Comisiei pentru studii
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 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 şi anume la ultimul punct al
acesteia.
21. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Copilău Jenel ia cuvântul şi arată că deşi
domnul consilier judeţean Matei Valeriu a cerut un audit la Ansamblul Profesionist
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale “Doina Oltului” acest raport de audit nu a
fost adus la cunoştiinţa consilierilor judeţeni.
Domnul Preşedinte îi răspunde că dacă i se adresa dânsului, îi punea la
dispoziţie acest raport de audit. Nu a venit nimeni să il solicite. Cine vrea să vadă
acest raport de audit este invitat la dânsul la birou pentru a primi documentul
respectiv.
Domnul consilier judeţean Copilău Jenel precizează că de aceea a făcut
intervenţia referitoare la statul de funcţii, pentru că la această instituţie s-au făcut
angajări fără aprobarea Consiliului Judeţean.
Arată de asemenea că lună de lună instituţia respectivă plăteşte 50
milioane lei vechi pentru ca să apară la T.V.
Domnul Preşedinte intervine şi precizează că instituţia în cauză este
plătită să apară la televiziune, domnul consilier judeţean Copilău Jenel fiind
dezinformat.
Domnul consilier judeţean Copilău Jenel ia din nou cuvântul şi arată că
acum un an a făcut o adresă către Preşedintele Consiliului Judeţean la care nu a
primit nici până azi un răspuns.
Domnul Preşedinte îl invită la dânsul în birou pentru discuţii.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.

PREEDINTE
Paul STĂNESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

Referent superior
Truşcă Elena
TE/2ex.

