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

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  25.05.2017,  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, 30 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: Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ion 

MOISESCU și doamna consilier județean Cornelia SULGER. 

Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt propune 

un moment de reculegere cu ocazia Zilei Eroilor. 

Domnul consilier județean Nicolae VITAN a întârziat, ajungând în sala de 

ședințe începând cu proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării 

Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina 

la organizarea Concursului-Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, 

ediția a V-a. 

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 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 aprilie 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 
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2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt în colaborare cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina la organizarea 

Concursului-Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, ediția a V-a 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii       

publice și comerț 

 

 

4.  Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, 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 

 

5.  Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2017” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

6.  Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar 

din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase din Județul Olt 
 

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 
 

7.  Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația 

Județeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 
 

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 
 

9.   Proiect de hotărâre cu privire la: transformare  posturi  în  statul  de funcții 

al  SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

 



 

10.   Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții 

al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

11.   Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
  

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

12.  Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a Managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”; - aprobarea continuării exercitării contractului de 

management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

13.   Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru Serviciul Județean de Pază 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 
 

14.  Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

15.  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din 

spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 

 

16.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale EDYTRANS OLITUR 2016 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 
 

17. 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 25 mai 2017 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind  aprobarea proiectului “Modernizare drum 

județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa 

(intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

2.  Proiect de hotărâre cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru 

al  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 
 

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, cu precizarea că 

Proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din 

spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Olt va fi retras. 

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 27 aprilie 2017. 

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

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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, pentru luna aprilie 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 cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt în colaborare cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina la organizarea 

Concursului-Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

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, și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, 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 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale 

în anul 2017” 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2, și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

din Județul Olt 



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. 

Doamna consilier județean Mariana MATEI menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

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

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: doamna consilier județean 

Mariana MATEI. 

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: doamna consilier județean 

Mariana MATEI. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația 

Județeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

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 și se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU” și 1 abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Marian RADU. 

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

„PENTRU” și 1 abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Marian RADU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare  posturi  în  statul  de funcții al  

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

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. 

Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul 

Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 



- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

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. 

Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul 

Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a Managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”; - aprobarea continuării exercitării contractului de 

management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru Serviciul Județean de Pază 

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 1,2,3,..,7 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 



- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din 

spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Olt 

Retras de pe ordinea de zi. 
 

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

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 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,…,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean  

Olt nr. 143/25.08.2016 privind  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 

546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 

DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

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 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru al  

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

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,..,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 



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

întrebări, interpelări. 
 

Domnul consilier județean Marian RADU intervine spunând că îi mulțumește 

domnului Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, pentru răspunsul 

primit la ultima interpelare făcută. Acesta afirmă că mai are două întrebări pentru 

domnul președinte, și anume: dacă în urma interpelării s-au sesizat și au fost demarate 

măsuri pentru a sancționa funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Olt care 

răspund de avizare și de controlul calității, și, având în vedere faptul că în contractul 

466/15.12.2016 au fost executate numai o parte din lucrările programate, atât cât 

timpul și condițiile atmosferice au permis, dacă a fost semnat un act adițional sau alt 

contract pentru restul lucrărilor care sunt executate în anul 2017.  
 

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. 

 

 

 

           

 
P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
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