
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  29 septembrie 2016 
 
      Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr.303 din 
21.09.2016 a  Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 29 septembrie 2016, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 31 de consilieri 
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil 
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 

  A absentat domna consilier județean Mirea Siminica.                                  . 
 Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 27                              

proiecte de  hotărâre cu privire la:  
1.  validare mandat de consilier județean - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
2. completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt- 

adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
3. aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al 

bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015- adoptat 
cu 31 voturi „pentru”.  

4. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

 5. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna august 2016- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a 
votat domnul consilier județean Butnariu Cristian. 

 



6. acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta de 100 
ani din Județul Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

7. acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care 
au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale precum și la 
Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

8. aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a 
serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe termen 
mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit- adoptat cu 30 voturi 
„pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul consilier județean Butnariu Cristian. 

9. transformarea unui post contractual vacant în statul de funcţii al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”.  

10.alocarea unei sume din  Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2016- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

11. desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în 
Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

12. exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante 
de Director executiv al Camerei Agricole Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

13. transformare post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

14. numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt și a membrilor 
supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

15. validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică- adoptat cu 25 voturi „pentru” și 6 abțineri, nu au votat domnii 
consilieri județeni  Pavel Belinski, Ion Lucian Bondrescu, Ioan Nedelea, Niculae 
Florea, Lucian Nițu, Nicolae Vitan. 

16. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 
Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 
2016-2017- adoptat cu 29 voturi „pentru” și 2 abțineri, nu au votat domnii 
consilieri județeni Gălan Valeria și Vătămanu Victor. 

17. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 
Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, 
pentru anul școlar 2016 – 2017- adoptat cu 29 voturi „pentru” și 2 abțineri, nu au 
votat domnii consilieri județeni Matei Mariana și Postelnicu Dorin Teodor. 

18. încetare contract individual de muncă prin acordul părților- adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 



19. desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în   
Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor ,,ADRIAN BĂRAN,, Slatina, 
pentru anul școlar 2016-2017- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a 
votat domnul consilier județean Iordache Adrian. 

20. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

21. darea în folosință gratuită a unor spații din domeniul public al Județului 
Olt către Casa Județeană de Pensii Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

22. revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu 
privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt” - adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 

23.modificarea și completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spații proprietate publică a 
Județului Olt, în administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt- adoptat cu 30 
voturi „pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul consilier județean Dumitrescu 
Viorel. 

24. aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu actualizat al Județului 
Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

25. înființare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

26. atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale TRANSBUZ S.A. - 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

27. aprobare Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului 
Olt, Revizuit pentru anul 2016- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-
media.  

 
 

P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                     Secretar al judeţului 
                                                                     Gabriel BULETEANU     

 
 



 
 

  Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                 


