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PROCES -VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 26.10.2017, 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 Județean, domnul
Marius OPRESCU, 30 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreşedinții Consiliului Judeţean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul judeţului, doamna Marinela-Elena
ILIE.
Au absentat: doamna consilier județean: Cornelia SULGER și domnii
consilieri județeni: Dragoș Nicolae DRĂGHICSCU și Ion MOISESCU.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi dă
cuvântul domnului consilier județean, Viorel DUMITRESCU, care anunță decesul
domnului consilier județean Ion MOISESCU și solicită consilierilor județeni să țină
un moment de reculegere în memoria acestuia.
Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Domnii consilieri judeţeni au în mape,

Ordinea de zi:
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, pentru luna SEPTEMBRIE 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

2.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a
bugetului Județului Olt la data de 30.09.2017
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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3.
Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

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 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii
îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele
naționale și internaționale de specialitate
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 cu privire la transformare post vacant 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional
imediat superior
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 transformare post vacant în statul de funcții
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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

9. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificare poziție din anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi
vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și
fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
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

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită
județ Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor
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11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ
703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum
județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,
a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
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

13. Proiect de hotărâre cu privire la desființare post vacant și înființare post în
statul de funcții al 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

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant 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

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnicoeconomice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000
km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Protocolului de colaborare
dintre Consiliul Județean Olt, Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar
Județean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016
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

17. Proiect de hotărâre cu privire la: - transformarea unor posturi ca urmare a
promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante,
desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Slatina; - aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement
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18. Proiect de hotărâre cu privire la: tăierea și valorificarea prin licitație
publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior” de pe aliniamentele drumurilor
județene
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

19. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificare poziție din Anexa nr.3 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reparații și de modernizare la
clădirea fostă Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

21. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a
Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a
Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
pentru anul 2018
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

23. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Olt, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

24. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul III 2017
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Secretarul Județului Olt

25. Raport 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 trimestru III 2017
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Secretarul Județului Olt
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26. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul II 2017
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică

27. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul III 2017
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică

28. Propuneri, întrebări, interpelări

PROPUNERI
de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 26 octombrie 2017
1. Proiect de hotărâre cu privire la: - constatare pierdere a calității de
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; - desemnarea și validarea
desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică
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

2. Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării exercitării cu
caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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

Domnul Președinte menționează 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 30 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 30 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, doamnei Marinela –
Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 25.09.2017.
Procesul verbal se aprobă cu 30 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, luna septembrie 2017
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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
participă la procedura de vot pentru a evita orice conflict de interese.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 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 29 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 conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.09.2017
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii
economico sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului
public și privat al județului 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 30 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de
Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement 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 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.
Domnul consilier județean Marian RADU propune un amendament referitor la
alocarea, în această ședință, a sumelor necesare Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”
pentru fondul de carte. Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius
OPRESCU, îi răspunde că nu sunt gata calculele, cele inițiale trimise de către
Bibliotecă fiind insuficiente, iar atunci când vor veni cu calculele complete, atunci li
se vor aloca fonduri.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, fără amendamentul
domnul consilier județean Marian RADU.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,…,15 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: acordare premii pentru elevii și profesorii
îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele
naționale și internaționale de specialitate
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”.
Domnul Președinte al Consiliului Județean, Marius OPRESCU, îi invită pe
domnii consilieri județeni, în data de 9 noiembrie, la Centrul Cultural Eugen Ionescu
Slatina, la festivitatea organizată pentru decernarea premiilor elevilor și profesorilor
îndrumători.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și
Cultural Olt
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
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 post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional
imediat superior
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 post vacant în statul de funcții
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
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Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement 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: rectificare poziție din anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi
vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și
fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu
participă la procedura de vot pentru a evita orice conflict de interese.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 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 29 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 documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ
Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”
Domnul Ion Cătălin GRECU – Membru al Comisiei pentru organizarea și
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția 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 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 documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D,
comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”
Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine spunând că sumele
prevăzute în proiectul de hotărâre la indicatorii: organizarea de șantier și cheltuieli
diverse și neprevăzute sunt prea mari. Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt,
Marius OPRESCU, îi răspunde că acești indicatori se regăsesc în Studiul de
Fezabilitate.
Domnul Director Executiv al Direcției Tehnice și Investiții, Cornel MOTOI,
clarifică situația spunând că este posibil ca proiectantul să nu fi transmis corect
calculele cu privire la indicatorii la care se face referire în proiectul de hotărâre.
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Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU intervine cu
precizarea că dacă va fi cazul, în ședința viitoare se vor face rectificările necesare.
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”.
Domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, a părăsit
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum
județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,
a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii
economico sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului
public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
menționează faptul că nu va participa la votul articolului 10 al acestui proiect, pentru a
evita orice conflict de interese.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,…,9 și se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 10 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și o
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Se supun la vot, pe rând, articolele 11,12 și se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la desființare post vacant și înființare post în
statul de funcții al 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 29 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km,
Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
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 și se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Protocolului de colaborare dintre
Consiliul Județean Olt, Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar
Județean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
menționează faptul că nu va participa la votul articolului 2 al acestui proiect, pentru a
evita orice conflict de interese.
Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și o
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: - transformarea unor posturi ca urmare a
promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante,
desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Slatina; - aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
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Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3..,8 și se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: tăierea și valorificarea prin licitație publică
cu strigare a „masei lemnoase pe picior” de pe aliniamentele drumurilor județene
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 și se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificare poziție din Anexa nr.3 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă
Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia”
Domnul Ion Cătălin GRECU – Membru al Comisiei pentru organizarea și
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția 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”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor
Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
pentru anul 2018
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Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu
participă la procedura de vot 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. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a
absentat domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind
prezent în sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul
2018
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
pentru anul 2018
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement 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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul III 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
- Raport 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 trimestru III 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
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- Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul II 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
- Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul III 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: - constatare pierdere a calității de membru
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; - desemnarea și validarea desemnării
nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
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 29 de voturi
,,PENTRU”.
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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării exercitării cu caracter
temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement 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”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul Vicepreședinte al Consiliul Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în
sala de ședință.
Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine solicitând ca
toate funcțiile pe care le-a deținut domnul consilier județean Ion MOISESCU în cadrul
Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană,
Administrarea domeniului public și privat al județului și în cadrul consiliilor de
administrație din subordinea Consiliului Județean Olt, să fie preluate de către domnul
consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, iar atribuțiile acestuia să fie preluate de
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reprezentantul care va fi desemnat de către Organizației PNL Olt pentru a ocupa locul
vacant.
Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU întreabă pe doamna
Secretar al Județului, Marinela-Elena ILIE, dacă pentru realizarea procedurii de
înlocuire este nevoie de o solicitare scrisă.
Doamna Secretar al Județului, Marinela-Elena ILIE, îi răspunde domnului
consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU că este nevoie de o adresă din partea
Partidului Național Liberal pentru vacantarea locului de consilier județean, deținut de
domnul Ion MOISESCU, pentru a putea da curs solicitării formulate de grupul PNL.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius OPRESCU, îi răspunde
că se vor pregăti documentele necesare pentru următoarea ședință ordinară.
Domnul Consilier Județean Marian RADU îi mulțumește Domnul Președinte al
Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, din partea grupului PNL, pentru că a
ținut cont de interpelările făcute cu privire la lucrările de întreținere și reparații pe
drumurile județene.
De asemenea, Domnul Consilier Județean Marian RADU propune găsirea unui
spațiu mai mare pentru Serviciul de Înmatriculări și Permise Auto, având în vedere
numărul mare de înregistrări.
Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară
închise lucrările ședinței, la care au participat șefii de servicii și de compartimente din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean, alte persoane din partea
cetățenilor și reprezentanții mass-media.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Consilier asistent
Ilie Iulian IONICĂ
I.M.E/I.I.I/1ex
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