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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 27.08.2020,  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, 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și domnii Vicepreședinți al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA și 

Virgil DELUREANU) precum și Secretarul General al Județului, doamna Marinela-

Elena ILIE. 

A absentat domnul consilier județean George ȘOFARU. 

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: aprobarea documentației tehnico - economice 

pentru obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de 

Pneumologie Scornicești”  
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Grecu Ion Cătălin – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și 

de Arhitectură 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la 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 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte 
 

3. 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 IULIE 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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-

servicii comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de 

proiect 
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 

6. 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 a 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru supleant în Consiliul 

de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

8. 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 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul 

școlar 2020-2021 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte 
 

10. Proiect de hotărâre pentru 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 
 

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. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea elaborării documentației 

proiectului ”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - 

Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Grecu Ion Cătălin – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
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12. Proiect de hotărâre cu privire la: 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” 
 

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 
 

13.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui 

aparat special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat 

pe mâini cu dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea 

participanților în sală s-a făcut la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru 

sigur fiecăruia. 

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  

Consiliului Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea 

întrunirii, directorii sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și reprezentanții mass-media, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se 

accesează din tablete fiind disponibile pe pagina de internet www.cjolt.ro la secțiunea 

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2020 - Ședința ordinară C.J. Olt – 27 august 

2020. 

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

Se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU fiind ieșit din sală. 

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 Olt convocată de îndată în data de 20.08.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu 

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

sală. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de 

Pneumologie Scornicești”  

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 1și 2 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU” si 

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

Sorin CIUCU fiind ieșit din sală. 

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

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

Sorin CIUCU fiind ieșit din sală. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi  în statul de funcții 
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al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte 

profesionale imediat superioare celor deținute 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU” 

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

Sorin CIUCU fiind ieșit din sală. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU fiind ieșit din sală. 
 

- 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 IULIE 2020 

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

ședințe. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la 

procedura de vot a acestui proiect, cât și la procedura de vot a proiectului de hotărâre 

înscris la numărul 6 pe ordinea de zi. 

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 și 2 și se aprobă 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor 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”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-

servicii comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de 

proiect 

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”. 

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

- 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 a serviciului social Casele de Tip 
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Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura 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,...,5 și se aprobă 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru supleant în Consiliul de 

Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci  

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”. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 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 32 voturi „PENTRU”. 

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

- 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 prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,9 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul 

școlar 2020-2021 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru Cultură, 

Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

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

- Proiect de hotărâre pentru 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 

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,...,9 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mirela VASILE, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 
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1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mirela VASILE, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea elaborării documentației proiectului 

”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - 

Poboru - Spineni - DN67B” 

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 și 2 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: 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” 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii 

Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

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

Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu afirmă că grupul din care face parte 

este mulțumit că acum, pe sfârșit de mandat s-a ținut cont de o propunere a acestuia 

referitoare la aprobarea înființării de noi posturi la secția de infecțioase și consideră că 

acest demers este un lucru bun. 
 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt anunță că 

ultima ședință a Consiliului Județean Olt din acest mandat se va desfășura cel mai  

probabil pe 17 septembrie, pentru a fi suficient timp pentru pregătirea alegerilor locale 

din 27 septembrie, afirmând că i-ar face o deosebită plăcere ca toți consilierii județeni să 

fie prezenți la această ședință. 
 
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară 

închise lucrările ședinței. 

 

     P R E Ş E D I N T E 

                Marius OPRESCU 

 

 
               SECRETARUL GENERAL 

                             AL JUDEŢULUI 

                                                    Marinela-Elena ILIE 
 
 

 

 

 

             Întocmit, 

     Consilier Asistent 

Ilie-Iulian IONICĂ 
 

 

I.M.E/I.I.I/1ex 


