
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  26 ianuarie 2017 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 8 din 
18.01.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 26 ianuarie 2017, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 29 de consilieri 
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil 
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 

  Au absentat: domnișoara consilier județean Asan Ionela-Andreea și 
doamna consilier județean Ioniță Gherghina. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării  11 
proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 
1. 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, luna decembrie 2016- adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 neparticipare la 
vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian Butnariu. 

2. stabilirea contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele 
vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt  si/sau de susținătorii legali ai acestora pentru anul 2017- 
adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul 
consilier județean Cristian Butnariu. 

 



3. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017- adoptat cu 29 
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier 
județean Cristian Butnariu. 

4. darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat 
în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt-
adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

5. aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din 
rândul șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire Președinte al Consiliului 
Județean Olt Olt - adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 abținere, s-a abținut domnul 
Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu. 

6. modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 30 voturi 
„pentru”. 

7. desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLT- ECO” - adoptat cu 28 voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au 
abținut domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și domnul 
Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Virgil Delureanu. 

8. încetare mandat de consilier județean- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 
9. exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante 

de director executiv al Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Olt- adoptat cu 
30 voturi „pentru”. 

10. constatarea desființării Camerei Agricole Județene Olt- adoptat cu 30 
voturi „pentru”. 

 11.  - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  –  aparat propriu  și servicii sociale 
fără personalitate juridică din structura direcției; - modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt- ” adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 neparticipare 
la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian Butnariu. 
 

De asemenea au fost prezentate și aprobate cu 30 voturi „pentru”: 
 
Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al 

anului 2016. 
Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în trimestrul IV 2016. 



Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 
desfășurată în semestrul II 2016. 

 Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 
desfășurată în anul 2016. 

 Raportul cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 
unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2016. 

 Raportul cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2016. 

 Raportul cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în anul 2016. 

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