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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  27.02.2020,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  

cu modificările și completările ulterioare 

 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 33 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și 

domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul General al Județului, doamna 

Marinela-Elena ILIE. 

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, 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 
 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020 

 

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 Ghidului solicitantului pentru 

acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sănătate, familie, protecție copii si culte 
  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană 

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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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea componentei nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii 

din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2019 
 

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: aprobarea înființării centrului rezidențial 

pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” 

ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie 

Ocupațională Drăgănești-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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial 

pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca 

serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Caracal”  
 

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 transformarea și mutarea unor posturi în statul 

de funcții al 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  
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020 
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 
 

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

la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020 
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 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 
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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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru 

desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru 

mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului 

Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului 

pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru 

mandatul 2019-2023 
 

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 trecerea din administrarea Consiliului 

Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din 

zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703 
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 aprobarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sportive și de agrement 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a 

centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare 

de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul 

anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei 

Ipotești, județul Olt pentru anul 2020 
 

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 
 

19. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

110 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

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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20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

113 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt - Centrul Militar Județean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

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 
 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

112 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt“ şi 

a cheltuielilor legate de proiect 
 

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  
 

22. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” 

Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

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  
 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip 

Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică 

destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 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 
 

24. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul 

Caselor de Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip 

Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 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 
 

25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt – aparat 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 
 

26. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 

ianuarie – 31 decembrie 2019 
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
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27. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt în anul 2019 
Prezintă: - domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 

           - domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 
 

28. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a 

comunității județului Olt în trimestrul IV 2019 
Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

29. Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea 

atribuțiilor specifice în anul 2019 
Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

30.  Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul 

de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali în anul 2020 
Prezintă: Șeful Inspectoratului de Poliție Județean 

 

31.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

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

mape.  Domnul Președinte precizează că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Planului de selecție pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al 

S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea 

Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și 

matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație 

al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023, aflat la punctul 13 este retras de pe 

ordinea de zi. 

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

Se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei 

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

extraordinare a Consiliului Județean din data de 14.02.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din 

sala de ședințe. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020 

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 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt  

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană  

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,..., 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Se supune la vot, articolul 5 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul Marius OPRESCU – Președintele 

Consiliului Județean Olt, pentru a evita un posibil conflict de interese și domnul 

consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 6,..., 8 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Ciucu Gheorghe 

Alin Sorin, fiind ieșit din sală. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea componentei nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

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

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 32 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Ciucu Gheorghe 

Alin Sorin, fiind ieșit din sală. 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supune la vot, articolul 1 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU a revenit în sala de 
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ședințe. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 2,...,5 și se aprobă cu 32 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. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din 

județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – 

Sporturi Olimpice, în anul 2019 

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

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

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 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca 

serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie 

Ocupațională Drăgănești-Olt” 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Ion Lucian BONDRESCU a părăsit sala de ședințe. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..., 5 și se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Ion Lucian BONDRESCU, fiind ieșit din sală.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Ion Lucian BONDRESCU, fiind ieșit din sală.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu 

social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Caracal” 

 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,..., 5 și se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Ion Lucian BONDRESCU, fiind ieșit din sală.  
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

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

Ion Lucian BONDRESCU, fiind ieșit din sală.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, 

juridică, 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 32 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Ion Lucian 

BONDRESCU, fiind ieșit din sală. 

Domnul consilier județean Ion Lucian BONDRESCU a revenit în sala de ședințe. 

Se supune la vot, articolul 4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.  
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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,...,5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020 

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 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020 

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 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, 

juridică, 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 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului 

Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din 

zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703   

Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.  

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 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,...,4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a 

centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare 

de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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,...,3 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul 

anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local Ipotești, județul Olt pentru anul 2020 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

110 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, 

juridică, 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 33 voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

113 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt - Centrul Militar Județean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

112 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt“ şi 

a cheltuielilor legate de proiect 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, 

juridică, 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 33 voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” 

Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, 

juridică, 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 32 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 
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BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

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

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip 

Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică 

destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 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 și se aprobă cu 32 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. 

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

 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul 

Caselor de Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip 

Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 32 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. 

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

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

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,..,4 și se aprobă cu 32 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 
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BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

 

- Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 

31 decembrie 2019 - adoptat cu 33 voturi „PENTRU”. 

 

- Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt în anul 2019 - adoptat cu 33 voturi „PENTRU”. 

 

- Raport asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității 

județului Olt în trimestrul IV 2019 - adoptat cu 33 voturi „PENTRU”. 

 

- Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea 

atribuțiilor specifice în anul 2019 - adoptată cu 33 voturi „PENTRU”. 

 

- Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali în anul 2020- adoptat cu 33 

voturi „PENTRU”. 

 

Ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier județean Marian RADU precizează că a primit răspunsul pentru 

interpelarea referitoare la SC OLT DRUM SA și dorește să primească și informații 

despre situația financiară a societății SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL. 

Domnul Președinte răspunde că va da curs solicitării domnului consilier județean. 

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. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
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