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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  26.03.2020,  convocată 

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

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 31 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. 

Au absentat domnii consilieri județeni Ioan NEDELEA și Lucian NIȚU.  

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 exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, 

a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor 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 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central – Pavilion 

Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico-

economici actualizați 
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 
 

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

Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019 

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 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 FEBRUARIE 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și în 

statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 
 

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 pentru modificarea componenței 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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea  unor posturi vacante 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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 
 

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 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului 

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

Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020  
 

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 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sportive și de agrement 
 

11. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând 

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

Olt în anul 2019 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

12.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
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P R O P U N E R E 
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Județean Olt din data de 26 martie 2020 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe 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 
 

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

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 137/26.09.2019 
 

 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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Oltul” pe anul 2020 
 

 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe 

anul 2020 
 

 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 

 

Domnul Președinte mulțumește consilierilor județeni prezenți în sală pentru efortul 

depus de a participa la toate ședințele de consiliu desfășurate în această perioadă . 

Mai precizează că în ședința de astăzi se va supune la vot un proiect de hotărâre 

pentru completarea de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, astfel încât 

pe perioada stării de urgență ședințele să se desfășoare prin mijloace electronice. 

Domnul Președinte precizează că 4 din cele 8 ventilatoare aprobate în ultima 

ședință se află în vamă sperând că în cel mai scurt timp ele vor ajunge la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina. Tot în cadrul ședinței de astăzi va fi demarat un proiect 

nou ce vizează construirea unui laborator modular mobil nou, amplasat în curtea 

Spitalului Județean de Urgență Slatina pentru testarea persoanelor infectate cu COVID-

19, laborator care permite realizarea a 196 de teste pe zi și care ulterior după trecerea 

acestei pandemii poate fi utilizat pentru testarea altor boli. 

Domnul Președinte menționează că în această ședință va supune aprobării 

introducerea în planul de investiții a banilor necesari pentru studiul de fezabilitate, 

urmând ca ulterior, Consiliul Județean Olt să se întâlnească într-o ședință extraordinară 

de îndată pentru a aproba sumele necesare achiziționării unui astfel de laborator. 
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Domnul Președinte explică necesitatea achiziționării unui astfel de laborator, 

nefiind vorba de simple aparate de testare, ci este vorba de un întreg flux, un laborator 

în sine. 

Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu intervine precizând că este foarte 

bine dacă se va lua acest laborator, dar nu a înțeles de ce s-a dat curs protocolului legat 

de folosirea aparatelor de testare de la Direcția Sanitară Veterinară. 

Domnul Președinte îi răspunde că nu Consiliul Județean Olt hotărăște acest lucru, 

folosirea acestor aparate trebuia avizată de Ministerului Sănătății și de Direcția de 

Sănătate Publică, acest aviz nefiind dat. 

Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu spune că este bine că se face această 

specificare, că nu s-a achiziționat un simplu aparat de testare rapidă, serologică, pentru 

că s-a dovedit că acel tip de aparat nu este sigur, testând doar apariția anticorpilor, însă 

testarea moleculară oferită de laboratorul modular este una sigură. 

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 31 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 31 voturi „PENTRU”. 

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, convocată de îndată în data de 18.03.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin 

detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor 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 31 voturi „PENTRU”. 

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,...,4 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central – Pavilion 

Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico-

economici actualizați  

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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019 

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 31 voturi „pentru”. 

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

- 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 FEBRUARIE 2020 

    Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la 

procedura de vot a acestui proiect  cât și la toate proiectele de hotărâre referitoare la 

D.G.A.S.P.C. Olt, pentru a evita un posibil 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 30 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 30 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 transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și în 

statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 

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,...,6 și se aprobă cu 30 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 30 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 componenței 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 31 voturi „PENTRU”. 

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 31 voturi „pentru”. 

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

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

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
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 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,...,3 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 

 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 31 voturi „pentru”. 

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

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul 

solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020 

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,..., 3 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

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 31 voturi „pentru”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”. 
 

- Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 

2019  

 Se supune la vot raportul și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe 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, ..., 4 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe 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,..., 6 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

 

- Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 137/26.09.2019 

 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,..., 3 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

 

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

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Oltul” pe anul 2020 

 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,..., 3 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”. 

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

 

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

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 

2020 

 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,..., 3 și se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 
 

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

Domnul consilier județean Marian RADU precizează că a solicitat situațiile 

financiare de la SC Divizia de Paza.  

Domnul Președinte îi răspunde că a notat această solicitare. 

Domnul Președinte precizează doamnelor și domnilor consilieri că va demara 

procedura de achiziționare aparatură specifică desfășurării ședințelor prin mijloace 

electronice.  
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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 

 

 

 

 

 

 
SECRETARUL GENERAL 

        AL JUDEŢULUI 

                          Marinela-Elena ILIE 
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Consilier Asistent 

            Ilie-Iulian IONICĂ 
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