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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  

din data de 30 ianuarie 2020 

 
 

      Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 7 din 22 ianuarie 2020 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 30 

ianuarie 2020, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean 

Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ioan CIUGULEA).  

 La ședință a fost prezent și domnul Ștefan GHEORGHE al cărui mandat de consilier 

județean a fost validat în cadrul ședinței și a intrat în exercițiul mandatului de consilier 

județean după depunerea jurământului în fața Consiliului Județean Olt. 

 Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 15 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 

1. aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri 

din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire 

la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de 

interes județean, pentru anul 2020 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

2. încetare mandat de consilier județean - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

3. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 

căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 

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

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

4. 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 DECEMBRIE 

2019 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul 

consilier județean Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

5. stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care 

dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de 

susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 

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

pentru a evita un posibil conflict de interese. 
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6. transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut - adoptat 

cu 32 voturi „pentru”. 

7. modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 148/26.09.2019 

cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu - adoptat cu 31 voturi „pentru” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

8. aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020 - adoptat cu 31 voturi 

„pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

9. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 7/25.01.2018,  precum și pentru 

stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean 

Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala de ședințe. 

10. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 9/25.01.2018,  precum și pentru 

stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - adoptat cu 30 voturi 

„pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese și domnul 

Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala 

de ședințe. 

11.  reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul 

Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean 

Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala de ședințe. 

12. transformarea unor posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt ca urmare 

a promovării - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit 

din sala de ședințe. 

13.  aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență 

Slatina  - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit 

din sala de ședințe. 

14. validare mandat de consilier județean - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor 

GIUREA și domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, 

fiind ieșiți din sala de ședințe. 

Domnul consilier județean Ștefan GHEORGE depune jurământul intrând în exercițiul 

funcției de consilier județean.  

15. completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean - adoptat cu 31 

voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul 

Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala de ședințe. 
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De asemenea au mai fost prezentate și aprobate: 

Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 

2019 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul 

Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala 

de ședințe. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul IV 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat 

la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul Vicepreședinte al  

Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala de ședințe. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul II 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat 

la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul Vicepreședinte al  

Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala de ședințe. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

anul 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot 

domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul Vicepreședinte al  

Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala de ședințe. 

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 trimestrul IV 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu 

au participat la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul 

Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala 

de ședințe. 

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 semestrul II 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au 

participat la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul 

Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala 

de ședințe. 

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 anul 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au 

participat la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul 

Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala 

de ședințe. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2019 - 

adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul 

consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA și domnul Vicepreședinte al  Consiliului 

Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, fiind ieșiți din sala de ședințe. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub  

autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cătălin-Petrișor 

GIUREA și domnul Vicepreședinte al  Consiliului Județean Olt, domnul Ioan CIUGULEA, 

fiind ieșiți din sala de ședințe. 
 



4 

 

Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și 

reprezentanții mass-media.  

 

 

 

 

 

 

                                       P R E Ş E D I N T E 

         Marius OPRESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Secretar General al Județului 

                                                         Marinela-Elena ILIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relația  

         cu societatea civilă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.I.I./1ex. 


