
 

                                                                                                  
                                           

P R O C E S  - V E R B A L                              

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  23.02.2017,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul 

Marius OPRESCU, 29 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului Județean   

și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean domnii Virgil DELUREANU şi Ioan CIUGULEA),  

precum şi  Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

Au absentat domnii consilieri județeni: Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Dragoș 

Nicolae DRĂGHICESCU și Gabriel Florin NICOLESCU. 

Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 

lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. 

Domnii consilieri judeţeni au în mape, 

 

O r d i n e a  d e  z i: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii  

publice, respectarea  drepturilor omului și relații cu cetățenii 

 

 2. Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii  

publice, respectarea  drepturilor omului și relații cu cetățenii 

 

3. Proiect de hotărâre cu privire la 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 ianuarie 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanțe, 
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4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul „Amenajare exterioară centru și cale acces – Centru de primire în regim de urgență 

pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.227/15.12.2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 1 de la punctul III din Anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: - aprobarea taxelor 

școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul 

școlar 2016-2017; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții 

de cultură de interes județean, pentru anul 2017 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 

 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Programului de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 

30.06.2019 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 
 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale MATEUS 

TUR S.R.L 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt 

pentru perioada 2016-2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

11. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 24 iunie – 31 

decembrie 2016 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judţean Olt 

 



 

12. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  

Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 31.12.2016 
 

Prezintă: domnul Virgil DELUREANU – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 

domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 

13. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni în perioada 

24.06.2016- 31.12.2016 
 

Prezintă: Consilierii judeţeni 

 

14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 

31.12.2016 
 

Prezintă: Preşedinţii comisiilor de specialitate 

 

15. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub   

autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2016 
 

Prezintă: Directorii instituţiilor şi serviciilor 

 

16. Informare referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea 

atribuţiilor specifice în anul 2016 
 

Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

 

17. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 

comunităţii judeţului Olt, în trimestrul IV 2016 
 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

 

18. Planul Strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2017 
 

Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

 

19. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R O P U N E R I 
de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a  

      Consiliului Județean Olt din data de 23 februarie 2017 
 

 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al 

Consiliului Județean Olt 
Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului și relații cu cetățenii 

 

Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în 

mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte ordinea de zi.  

Se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul Preşedinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar 

materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte suplimentarea pentru 

ordinea de zi. 

Se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

 

  



 

 

 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 

BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean din data de 02 februarie 2017. 

 Procesul verbal se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

 

 

Se trece la ordinea de zi. 

 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: validare mandat de consilier județean. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Președinte îl invită pe domnul Dumitru CĂLEALĂ, al cărui mandat a fost 

validat, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de credință în limba română în 

conformitate cu prevederile art. 90 coroborate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 

administrației publice locale 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și cu prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016. 

 

Jurământul se depune după următoarea procedură: domnul consilier, validat, se va 

prezenta la masa pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, pentru a da citire 

Jurământului punând mâna stângă pe acestea, după care semnează jurământul de credinţă 

care este imprimat pe un formular special. 

Jurământul se semnează în 2 exemplare; un exemplar se păstrează la Hotărârea 

Consiliului Județean Nr. 14/23.02.2017, iar celălalt se înmânează consilierului. 

La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare.  

Domnul Dumitru CĂLEALĂ, consilier validat, a depus jurământul. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 

handicap, pentru luna ianuarie 2017. 

 



  Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul „Amenajare exterioară centru și cale acces – Centru de primire în regim de urgență 

pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.227/15.12.2016 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,..,5 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 1 de la punctul III din Anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: - aprobarea taxelor 

școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul 

școlar 2016-2017; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții 

de cultură de interes județean, pentru anul 2017 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Programului de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 

30.06.2019 

Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,6 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

 

 

 



- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale MATEUS 

TUR S.R.L  

Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt 

pentru perioada 2016-2020 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean, Jenel COPILĂU 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean, Jenel COPILĂU 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

-  Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 24 iunie – 31 

decembrie 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean 

Olt în perioada 24.06.2016- 31.12.2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni în perioada 

24.06.2016- 31.12.2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 

31.12.2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub   

autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Informare referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuţiilor 

specifice în anul 2016 

 



Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 

comunităţii judeţului Olt, în trimestrul IV 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Planul Strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2017 

Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al 

Consiliului Județean Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU spune că ar dori să știe la ce 

se referă articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 care este 

modificat. Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi dă cuvântul 

doamnei Angela NICOLAE, șef departament Serviciul Resurse Umane si Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, care dă 

citire articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 și explică faptul 

că se aduce o modificare și o completare în atribuțiile președintelui Consiliului Județean Olt. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU” și 2 

abțineri. S-au abținut: Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și 

domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU” și 

2 abțineri. S-au abținut: Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și 

domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 
 

Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri, întrebări, 

interpelări. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine spunând că are o 

rugăminte din partea grupului PNL, și anume, de fiecare dată când se va modifica sau 

completa o hotărâre aprobată anterior a Consiliului Județean Olt, la proiectul de hotărâre în 

cauză, să fie anexată și hotărârea inițială.  

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU roagă comisia pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte să înainteze acea 

adresă către Casa de Asigurări de Sănătate pentru a se încerca rezolvarea problemei cu 

permanența programul de lucru în farmaciile din localitățile unde nu există niciuna cu 

program non-stop. 

Domnul consilier județean Marian RADU intervine spunând că a formulat două adrese 

legate de anumite sectoare de drum care sunt prinse pentru modernizări și în anul 2017 și că a 

primit două răspunsuri din care nu a reușit să tragă o concluzie clară. Domnul Președinte al 

Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde că pentru orice întrebare legată de  

 



drumuri, îi va sta la dispoziție domnul Cornel MOTOI, director departament Direcția 

Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară închise 

lucrările ședinței, la care au participat şefii de servicii și de compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte persoane din partea cetăţenilor şi 

reprezentanţii mass-media. 

            Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 

 
 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
 

 

 

 

 

 

 

       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Gabriel BULETEANU 
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