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                               MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 17 septembrie 2020 

 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 189 din 10 
septembrie 2020 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 17 septembrie 2020, orele 11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 31 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 doamna consilier județean Vasile Mirela și domnul consilier județean 
Vitan Nicolae. 

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

 
1. aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 
2020-2021- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 
vot domnul consilier județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  

2. avizarea completării Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului 
Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca 
modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului de 
salubrizare în județul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor 
necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 
de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
management al deșeurilor în județul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului 
județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-
ECO” și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” - adoptat 
cu 29 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier 
județean Gălan Valeria, pentru  a  evita  un  posibil  conflict de interese și domnul 
consilier județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  
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3. constatarea încetării exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției 
publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat 
la vot domnul consilier județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  

4. desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Luminița” 
Slatina 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 ,,Luminița” Slatina din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 29 voturi „pentru” 
și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean Butnariu 
Cristian, pentru  a  evita  un  posibil  conflict de interese și domnul consilier județean 
Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.  

5.îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.128/27.08.2020 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- adoptat cu 30 
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier 
județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală. 

6.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
7.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 
AUGUST 2020- adoptat cu 30 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. 

8.aprobare virare de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificației bugetare în cadrul bugetului creditelor interne, pe anul 2020- adoptat cu 
31 voturi „pentru”. 

9.completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.95/31.05.2018 cu privire 
la: aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul 
Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a 
cheltuielilor aferente proiectului- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10.aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat 
în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt - 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

   11.înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina 
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru modificarea și 
completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” 
Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- 
adoptat cu 30 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. 

  12.modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii 
sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 
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vot domnul consilier județean Butnariu Cristian,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  
de  interese. 

     13.aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective 
din Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt- adoptat cu 30 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. 

  14.aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni” pentru anul 2020- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 15.dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- 
adoptat cu 31 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   

 
 

 
 

 
 


