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PROCES -VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 23.11.2017, 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.
La ședință au fost prezenți și domnii Popescu Mircea –Daniel și Șofaru George
ale căror mandate de consilieri județeni vor fi validate în cadrul ședinței și vor intra în
exercițiul mandatelor de consilier județean după depunerea jurământului în fața
Consiliului Județean Olt.
A absentat: domnul consilier județean: Viorel DUMITRESCU.
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: încetarea mandatului de consilier județean
al doamnei Sulger Cornelia
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: încetarea unui mandat de consilier județean
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

3. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandate de consilier județean
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
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4. Proiect de hotărâre cu privire la completarea unor comisii de specialitate ale
Consiliului Județean 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean
de Pază 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

6. 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 OCTOMBRIE 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

7. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și la cotele
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.
46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală
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 privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

10. 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
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11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr 161/26.10.2017 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

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 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

13. Proiect de hotărâre cu privire la: acordul de principiu pentru schimbarea
destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din
domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici
Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

14. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 şi estimările
pe anii 2019-2021
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

15. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 163/26.10.2017 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

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu
al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
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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17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum
județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu – Voineasa – Balș, Județul Olt”, 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

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare
termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență
Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
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: aprobarea Caietului de obiective în baza
căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurențiu – Gerard
Guțică – Florescu, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea
finală a managementului nota 9,72
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

20. Propuneri, întrebări, interpelări
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 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 26.10.2017.
Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea mandatului de consilier județean
al doamnei Sulger Cornelia
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 30 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea unui mandat de consilier județean
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 30 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU”.
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- Proiect de hotărâre cu privire la validare mandate de consilier județean
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”.
Domnul Președinte îi invită, pe rând, pe domnii Mircea-Daniel POPESCU și
George ȘOFARU, ale căror mandate au fost validate, 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: domnii consilieri, validați, se
vor 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. 184/23.11.2017, iar celălalt se înmânează domnilor consilieri.
La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare.
Domnii Mircea-Daniel POPESCU și George ȘOFARU, consilieri validați, au
depus jurământul. După depunerea jurământului, domnii consilieri județeni MirceaDaniel POPESCU și George ȘOFARU au intrat în exercițiul mandatelor de consilier
județean.
- Proiect de hotărâre cu privire la completarea unor comisii de specialitate ale
Consiliului Județean 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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază 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.
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Dumitru CĂLEALĂ.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Dumitru CĂLEALĂ.
- 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 OCTOMBRIE 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
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 31 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 31 de voturi
„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Slatina
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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale
a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și la cotele defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital,
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu
modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.
46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu
Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU menționează
faptul că nu participă la procedura de vot a articolului 2 pentru a evita orice conflict de
interese.
Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1
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 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2017
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, intervine
spunând că datorită faptului ca pe data de 22.11.2017 a avut loc Ședința de Guvern
prin care au fost alocate, Județul Olt, fonduri suplimentare, va da citire unei note la
proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, dă citire
notei: „Conform Hotărârii Guvernului nr. 830/22.11.2017, cu privire la alocarea unei
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de
stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale, Judetului Olt, i-a fost alocata
suma de 2.600 mii lei, pentru:
-susținerea sistemului de protecţie a copilului, suma de 1.600 mii lei;
-pentru susţinerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, suma
de 1.000 mii lei.
Având in vedere ca sursele de finanţare ale Direcţiei Generale de Asistenta
Sociala si Protecţia Copilului, au fost asigurate pana la finele anului 2017, din bugetul
Judetului Olt fiind alocata suma de 30.477 mii lei, iar de la bugetul de stat, suma de
31.324 mii lei, se propune reîntregirea surselor de finanţare pentru bugetul judeţului
Olt, cu suma de 2.600 mii lei, ceea ce reiese si din adresa nr. 84787/23.11.2017,
înregistrata la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12021/23.11.2017, a Direcţiei Generale de
Asistenta Sociala si Protecţia Copilului.
Astfel se propune suplimentarea veniturilor secţiunii de funcţionare cu suma de
2.600 mii lei, la indicatorul,,Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale”,(cod 11.02.06) si in mod corespunzător a cheltuielilor secţiunii de funcţionare
cu aceeaşi suma, la capitolul 54.02,,Alte servicii publice generale, subcapitolul
54.02.05,,Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autoritarilor locale”, cu suma de
1.500 mii lei, si la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 84.02.03 „Transport
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rutier”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” titlul II „Bunuri si servicii” cu
suma de 1.100 mii lei.
În mod corespunzător, se propune modificarea anexelor 1, 1a si 1b la proiectul
de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2017.”
Domnul consilier județean, Marian RADU, intervine cu o interpelare referitoare
la articolul nr. 3 din proiectul de hotărâre, precizând astfel că grupul PNL a mai depus
o interpelare în ședința Consiliului Județean Olt din octombrie 2016 în sensul de a nu
se mai achiziționa la Spitalul Județean de Urgență Slatina paturi cu prețuri foarte mari.
Deși în prezent, prețul de achiziție al unui pat a mai scăzut, domnul consilier județean
Marian RADU consideră că și acest preț este prea mare față de valoarea de piață
pentru un astfel de pat medical.
De asemenea, domnul consilier județean Marian RADU face precizarea că
pentru motivele expuse, grupul PNL se va abține de la vot.
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 32 de voturi ,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 24 de voturi ,,PENTRU” și 8
abțineri. S-au abținut: domnișoara consilier județean Ionela Andreea ASAN și domnii
consilieri județeni: Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan
CRUȘOVEANU, Gabriel Florin NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel
POPESCU, Marian RADU.
Se supun la vot, pe rând, articolele 4,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre cu modificările aduse prin nota
domnului Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, se aprobă cu 28
de voturi ,,PENTRU” și 4 abțineri. S-au abținut: domnișoara consilier județean Ionela
Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Dumitru CĂLEALĂ, Ionel Bogdan
CRUȘOVEANU, Marian RADU.
- Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr 161/26.10.2017 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 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.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: acordul de principiu pentru schimbarea
destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din
domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici
Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 şi estimările
pe anii 2019-2021
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 163/26.10.2017 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 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu
al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
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.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum
județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu – Voineasa – Balș, Județul Olt”, a
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU menționează
faptul că nu participă la procedura de vot a articolului 10 pentru a evita orice conflict
de interese.
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,…,9 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 10 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare
termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență
Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
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 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective în baza
căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurențiu – Gerard
Guțică – Florescu, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea
finală a managementului nota 9,72
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.
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
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Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul Consilier Județean Marian RADU intervine spunând că în urma
verificărilor efectuate asupra documentelor comunicate de Serviciul Județean de Pază
Olt și SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, a constatat o lipsă de responsabilitate și
un management defectuos al instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Olt, care
risipesc sume însemnate din buget.
Domnul Consilier Județean Marian RADU precizează că nu a înțeles rolul
societății SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL la care este acționar Serviciul
Județean de Pază, în condițiile în care există un serviciu de pază în subordinea
Consiliului Județean Olt. Domnul consilier județean precizează faptul că Serviciul
Județean de Pază Olt a încheiat în perioada 2016-2017 contracte de prestări servicii cu
SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL în scopul sprijinirii activității economicofinanciare a acesteia. Consideră, în acest sens, că o soluție simplă era adoptarea unei
strategii eficiente sau reorganizarea, și nu acoperirea unor cheltuieli nejustificate.
Astfel, grupul PNL din Consiliul Județean Olt propune ca SC Divizia de Pază și
Ordine SJP SRL să fie monitorizată o perioadă de Consiliul de Administrație și în
cazul în care se dovedește nerentabilă, pentru a-și proteja angajații, care nu trebuie dați
afară, să-și păstreze domeniul de activitate, dar să fie privatizată.
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.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

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