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                               MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 30 iulie 2020 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 158 din 22 iulie 2020 

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

iulie 2020, orele 11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 

Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 27 de consilieri județeni (inclusiv 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu).  

Au absentat: domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, domnul Virgil 

Delureanu și domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, domnul Ioan Ciugulea, 

precum și domnii consilieri județeni: doamna Matei Mariana, domnul Giurea Cătălin 

Petrișor, domnul Nițu Lucian și domnul Popescu Constantin. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării  7 proiecte de 
hotărâre cu privire la: 

 

1. aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt - adoptat cu 27 voturi 

„pentru”. 

2. 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 

IUNIE 2020 - adoptat cu 26 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

vot domnul consilier județean Butnariu Cristian,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  

de  interese. 

3. transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu - adoptat cu 26 voturi „pentru” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu 

Cristian,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

4. mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina - adoptat cu 27 voturi „pentru”. 

5. aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul 

DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect - adoptat cu 27 voturi „pentru”. 

6. înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula Malva” în Inventarul bunurilor 

din domeniul public al județului Olt - adoptat cu 27 voturi „pentru”. 
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7. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 - adoptat cu 27 voturi 

„pentru”. 

        
De asemenea au  fost prezentate și aprobate:  

 

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

2020 – aprobat cu 27 de voturi „pentru”;  
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, trimestrul II 2020 – aprobat cu 27 de voturi „pentru”;  
Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul II 2020 – aprobat cu 27 de voturi „pentru”;  
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 I 2020 – aprobat cu 27 de voturi „pentru”;  
Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în semestrul I 2020 – aprobat cu 27 de voturi „pentru”;  
Şedinţa a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.  

 

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 
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