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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  29.03.2018,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administrației 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și 

domnul Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE. 

A absentat domnul consilier județean: Dumitru CĂLEALĂ. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței şi precizează că ședința este legal constituită având cvorumul 

necesar. 

Domnii consilieri județeni 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 şi protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2018 
 

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 rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“; - aprobarea continuării managementului la Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ de către domnul 

Crețeanu Ion. 
 

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 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 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 
 

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

anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; - aprobarea 

continuării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de către 

domnul Pintea Vivi-Viorel. 

 

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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 
 

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 
 

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

finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; - aprobarea continuării managementului la 

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural 

Olt de către domnul Florian Dumitrescu. 

 

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 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt și a situațiilor financiare 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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2018 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

și comerț 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități    sportive și de agrement 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean 

Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-

Călărași, pentru anul 2018 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
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11. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu dintr-

un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: înființare post contractual în statul de funcții 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.31/25.02.2016; 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt 

la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2018 
 

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 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public 

în domeniul privat al Județului Olt, în vederea scoaterii din funcțiune şi a demolării 

acestora 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

15. 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 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la 

Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

și comerț 

17. Proiect de hotărâre cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea 

destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului 

Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea numărului de posturi; modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015  
 

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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19. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren 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 

 

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 

între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea 

în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată promovării culturale și turistice a 

orașului Corabia și a județului 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 

 
 

21. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice prin Societatea pe Acțiuni Compania Națională de 

Investiții, a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste 

Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A, în comuna Verguleasa,  județul Olt, km 4+552-4+567” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 

 
 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 86 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 226/21.12.2017 
 

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 

 

23. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului 

de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 

aparatul propriu 
 

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 inventarierea şi gestionarea bunurilor aparținând 

domeniului public şi privat al județului Olt şi administrate de către Consiliul Județean 

Olt în anul 2017 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

 
 

25.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
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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 29 martie 2018 
 

 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2018” 
 

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 

 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt 

în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi. 

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

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

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

pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – 

Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean din data de 28.02.2018. 

 Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

Înainte de a se trece la ordinea de zi Domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU dă cuvântul doamnei Vanina BADEA, Președintele Partidului 

Mișcarea Populară, Organizația Județeană Olt, care dă citire declarației centenare cu 

ocazia zilei Unirii Basarabiei cu România, realizată la data de 27 martie 1918. 
 

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 şi protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2018 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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 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: - aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“; - aprobarea continuării managementului la Ansamblul 
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Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ de către domnul 

Crețeanu Ion. 

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”. 

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 aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 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 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 rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; - aprobarea 

continuării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de către 

domnul Pintea Vivi-Viorel 

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”. 

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: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine cu precizarea că 

dorește amânarea votului acestui proiect, solicitând informații suplimentare referitoare 

la dotarea Spitalului Județean de Urgență de la domnul manager al unității respective. 
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Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, propune 

continuarea procesului de vot cu mențiunea că prezenta rectificare bugetară vizează 

mai multe obiective de investiții care nu suportă amânare. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU face precizarea că grupul 

PNL nu va vota acest proiect. 

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,…,14 și se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU 
 

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

finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; - aprobarea continuării managementului la 

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural 

Olt de către domnul Florian Dumitrescu 

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”. 

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: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 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,…,24 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: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2018 
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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: transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

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 aprobarea contribuției Consiliului Județean 

Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-

Călărași, 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 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU” și o abținere. S-a abținut domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU” și o abținere. S-a abținut domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU dorește informații cu privire 

la finalizarea lucrărilor la portul comercial din orașul Corabia, cât și despre activitatea 

Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde 

că nu intră în atribuțiile Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia realizarea 

acestui proiect, portul fiind încă în administrarea Ministerului Transporturilor -

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. de la Giurgiu. 

De asemenea, domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius 

OPRESCU precizează că Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este o 

entitate ce funcționează ca o autoritate de management intermediar, autonomă, cu 

atribuții de control periodic al activității de implementare a proiectelor. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine afirmând că i se par foarte 

mari cheltuielile de personal (deplasări, diurneFmar ale angajaților Agenției de 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia).  

 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu dintr-

un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
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Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele 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 1,2,3,4,5,6 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: înființare post contractual în statul de funcții 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.31/25.02.2016 

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 1,2,3,4 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 aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt 

la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2018 

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 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 trecerea unor imobile, din domeniul public 

în domeniul privat al Județului Olt, în vederea scoaterii din funcțiune şi a demolării 

acestora 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă dacă este vorba de 

același imobil care urmează să fie transformat în secție de psihiatrie și dacă s-a realizat 

o consultare a populației din zonă cu privire la acest proiect. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU răspunde că 

este vorba de același imobil și că nu s-a realizat această consultare. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU continuă cu precizarea că 

grupul PNL nu va vota acest proiect de hotărâre. 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 
 

- 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 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 cotizației Județului Olt la 

Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

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 acordul de principiu pentru schimbarea 

destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului 

Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier 

județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin 

NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea numărului de posturi; 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 

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”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren 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 1,2,3,4,5,6 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 încheierii Acordului de parteneriat 

între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea 

în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată promovării culturale și turistice a 

orașului Corabia și a județului Olt 

Domnul Președinte al Consiliului Județean, Marius OPRESCU, menționează că 

la articolul 3 al acestui proiect nu va participa la vot pentru a evita orice conflict de 

interese. 

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”. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean, 

Marius OPRESCU. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 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 predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice prin Societatea pe Acțiuni Compania Națională de 

Investiții, a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste 

Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A, în comuna Verguleasa,  județul Olt, km 4+552-4+567” 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele 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 1,2,3.4.5.6 și se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine cu propunerea de a se 

relua discuțiile cu Hidroelectrica referitoare la podul de peste Olt din zona barajului 

Arcești.  



 

12 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde 

pozitiv dat fiind faptul că se preconizează lucrări de reparație la podul de peste Olt și 

este nevoie de o rută alternativă. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 86 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 226/21.12.2017 

Domnul consilier județean Marian RADU  întreabă de ce nu s-a organizat o 

ședință extraordinară pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre. 

Secretarul județului, doamna Marinela-Elena ILIE îi răspunde că dat fiind 

termenul prea mic dintre eveniment și data ședinței ordinare, proiectul de hotărâre nu a 

fost supus adoptării într-o ședință extraordinară, explicațiile regăsindu-se în raportul 

compartimentului de resort și în expunerea de motive care însoțesc proiectul de 

hotărâre. 

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 24 de voturi ,,PENTRU” 

și 8 abțineri. S-au abținut: domnișoara consilier județean Ionela-Andreea ASAN și 

domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan 

CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Florea 

NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 de voturi 

,,PENTRU” și 8 abțineri. S-au abținut: domnișoara consilier județean Ionela-Andreea 

ASAN și domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan 

CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Florea 

NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian RADU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului 

de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 

aparatul propriu 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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 1,2,3,4,5,6 și se aprobă cu 23 de voturi 

,,PENTRU”, 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ” și 1 neparticipare la vot. Au votat împotrivă: 

domnișoara consilier județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, 

Gabriel Florin NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian 

RADU. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 de voturi 

,,PENTRU”, 8 voturi „ÎMPOTRIVĂ” și 1 neparticipare la vot. Au votat împotrivă: 

domnișoara consilier județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, 
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Gabriel Florin NICOLESCU, Florea NICULAE, Mircea-Daniel POPESCU și Marian 

RADU. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 
 

- Raport cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparținând 

domeniului public şi privat al județului Olt şi administrate de către Consiliul Județean 

Olt în anul 2017 

Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2018” 

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”. 
 

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 

cetățenilor și reprezentanții mass-media. 
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