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                               MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 27 august 2020 

 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 176 din 20 august 

2020 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data 

de 27 august 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).  

 A absentat domnul consilier județean George Șofaru. 

 Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării  12 proiecte de 
hotărâre cu privire la: 

 

1. aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții 

”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de Pneumologie Scornicești” - adoptat cu 

31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier 

județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  

2. transformarea unor posturi  în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare 

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

la vot domnul consilier județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  

3. 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 

IULIE 2020- adoptat cu 31 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. transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

5. aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate 

pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de proiect- adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt - Cod 230025  Tel: 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07  Fax: 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 

Nr.8994/27.08.2020  



2 
 

 

6. 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 a 

serviciului social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 31 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. 

7. înlocuirea unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

8. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

9. aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2020-2021 al Secției Arte 

și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt- adoptat cu 32 

voturi „pentru”. 

10. modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, 

modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare 

la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Vasile Mirela,  pentru  a  evita  

un  posibil  conflict  de  interese. 

11.aprobarea elaborării documentației proiectului ”Modernizarea drumului 

județean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B” 

- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

12. aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean 

/ regional a proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea drumului județean DJ 

657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B” - adoptat cu 

32 voturi „pentru”. 

Ședința a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale 

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

 

 

 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

Serviciul Relații Publice, ATOP           Secretar General al Județului 
și Transparență Decizională                     Marinela-Elena ILIE 
       Magdalena ȚOLU   

 

 

 

 

 
 


