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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 05.11.2020, 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 și 28 de consilieri județeni, precum și Secretarul General al
Județului, doamna Marinela-Elena ILIE.
La ședință au fost prezenți și domnii Marian-Viorel ANGHEL, Ilie HĂU și
Bogdan-Daniel-Florin MATEI ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate
de către Tribunalul Olt și care au intrat în exercițiul mandatului de consilier județean
după depunerea jurământului în fața Consiliului Județean Olt.
A absentat domnul consilier județean Nicolae VITAN, fiind spitalizat.
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,

Proiectul Ordinii de zi:
1. Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate
prin Încheierile civile nr.25/28.10.2020 și nr. 26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul
Olt- Secția I Civilă, în Dosarele nr. 1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020.
2. Proiect de hotărâre cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

3. Proiect de hotărâre cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean
Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

4. 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
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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 SARSCoV-2.
Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se în
mapele consilierilor județeni.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei
Marinela – Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţa privind
ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Olt convocată în data de 24.10.2020.
Procesul verbal se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate
prin Încheierile civile nr.25/28.10.2020 și nr. 26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul
Olt- Secția I Civilă, în Dosarele nr. 1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020.
Domnul Președinte precizează că prin Încheierile civile nr. 25/28.10.2020 și nr.
26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarele nr.
1768/104/2020, respectiv nr. 1799/104/2020 au fost validate mandatele de consilier
județean pentru următorii supleanți: Ilie HĂU - supleant pe lista Partidului Social
Democrat, Bogdan-Daniel-Florin MATEI - supleant pe lista Partidului Social Democrat
și Marian-Viorel ANGHEL - supleant pe lista Partidului Național Liberal.
Domnul Președinte îl invită pe domnii supleanții Ilie HĂU, Bogdan-Daniel-Florin
MATEI și Marian-Viorel ANGHEL, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul
Olt, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de credință în limba română în
conformitate cu prevederile art. 172 coroborate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Jurământul se depune după următoarea procedură: domnii supleanții Ilie HĂU,
Bogdan-Daniel-Florin MATEI și Marian-Viorel ANGHEL, ale căror mandate au fost
validate de Tribunalul Olt, depun următorul jurământ în limba română: “Jur să respect
Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și
priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Jurământul este imprimat pe un formular special care este semnat pe rând, în două
exemplare, de către domnii supleanții Ilie HĂU, Bogdan-Daniel-Florin MATEI și
Marian-Viorel ANGHEL. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul ședinței
ordinare din data de 05.11.2020, iar al doilea se înmânează consilierului județean
validat.
La depunerea jurământului asistența se ridică în picioare.
Domnii Ilie HĂU, Bogdan-Daniel-Florin MATEI și Marian-Viorel ANGHEL,
consilieri validați, au depus jurământul și au intrat în exercițiul funcției de consilier
județean și participă la votarea Proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Numărul
consilierilor județeni în funcție prezenți la ședință a devenit 31.
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- Proiect de hotărâre cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate
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 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte precizează că potrivit prevederilor art. 124 Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 din Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
62/26.03.2020, după emiterea ordinului prefectului privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a consiliului județean, în prima ședință ordinară,
Consiliul Județean Olt își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii județeni.
Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate,
numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire
a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și
componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu
respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.
Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor
independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul județean,
cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenți de către consiliul județean, avându-se în vedere, de regulă,
opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară
activitatea. În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
Domnul Președinte propune organizarea unui număr de 6 Comisii de specialitate,
conform art. 1 din Proiectul de hotărâre.
Domnul Președinte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,2 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
În legătură cu articolul 3 din prezentul proiect de hotărâre domnul Președinte
precizează că nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de
consilieri avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională
și domeniul în care își desfășoară activitatea.
Fiind un număr de 32 de consilieri județeni, 6 comisii de specialitate iar fiecare
comisie trebuie sa aibă un număr impar de consilieri, domnul Președinte propune ca un
număr de 5 comisii să fie alcătuite din câte 5 consilieri iar o comisie din 7 consilieri,
această Comisie cu 7 membri fiind Comisia de Buget-Finanțe.
Având în vedere configurația politică a Consiliului Județean propun repartizarea
consilierilor partidelor politice pe fiecare comisie după cum urmează:
- Partidul Social Democrat - câte 3 consilieri in 4 comisii, 4 consilieri într-o
comisie si 5 consilieri într-o comisie;
- Partidul Național Liberal - câte 2 consilieri in 5 comisii și 1 consilier într-o
comisie.
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Se supun la vot propunerile prezentate mai sus și se aprobă cu se aprobă cu 32 de
voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte precizează că fiecare grup de consilieri face propunerile pentru
comisii în funcție de opțiunea și pregătirea profesională a consilierilor și că propunerile
pentru comisiile de specialitate se fac de către fiecare grup de consilieri în funcție de
opțiunea și pregătirea profesională a consilierilor. Propunerile se fac în ordinea
descrescătoare a numărului de mandate obținute de cele două partide componente ale
Consiliului Județean Olt, prima propunere o va face Partidul Social Democrat, iar apoi
Partidul Național Liberal va completa locurile rămase vacante.
Se supune la vot procedura de organizare a comisiilor și algoritmul prezentat și se
aprobă cu se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte invită grupurile politice să facă propuneri pentru Comisiile de
specialitate.
Din partea Partidului Social Democrat propunerile sunt făcute de către domnul
Președinte și sunt următoarele:
- COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: DELUREANU Virgil, IVAN CătălinIonuț, NEDELEA Ioan, POPESCU Constantin, BĂRBULETE Ion Adrian;
- COMISIA pentru URBANISM: BONDRESCU Ion Lucian, ȘOFARU George,
PRUNĂ Toma;
- COMISIA JURIDICĂ: VITAN Nicolae, GĂLAN Valeria, BUTNARIU Cristian,
MATEI Bogdan-Daniel-Florin;
- COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT: POSTELNICU Dorin Teodor,
VLAD Iulia-Daniela, HĂU Ilie;
- COMISIA pentru AGRICULTURĂ: IRIMIA Ilie, MARINESCU Emil-Vergilius,
IORDACHE Adrian;
- COMISIA pentru MUNCĂ: GHEORGHE Ionel-Cristian, MATEI Mariana,
VASILE Mirela.
Din partea Partidul Național Liberal propunerile sunt făcute de către domnul
consilier județean DUMITRESCU Viorel și sunt următoarele:
- COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: CIUCU Gheorghe-Alin- Sorin,
GHENCEA Gigi -Nicolae;
- COMISIA pentru URBANISM: CĂLEALĂ Dumitru, DUMITRESCU VIOREL;
- COMISIA JURIDICĂ: VOICU Ion;
- COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT: ANGHEL Marian-Viorel,
BUJGOI Gheorghe;
- COMISIA pentru AGRICULTURĂ: GIUREA Cătălin-Petrișor, NICULAE
Florea;
- COMISIA pentru MUNCĂ: CRUȘOVEANU Ionel-Bogdan, STERIE Ilie.
Se supune la vot componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Olt în principalele domenii de activitate în varianta propusă și se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
Astfel articolul 3 din prezentul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 4 și 5 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte propune o pauză de 20 de minute pentru redactarea și semnarea
Hotărârii Consiliului Județean nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate,
comunicarea acestei hotărâri către consilierii județeni, cât și pentru retragerea Comisiei
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Juridice pentru emiterea avizului consultativ asupra Proiectului de hotărâre cu privire la:
alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt.
După redactarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 150/05.11.2020 cu privire la:
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele
domenii de activitate și semnarea acestei hotărâri de către Președintele Consiliului
Județean Olt, fiecărui consilier prezent în sală îi se comunică sub semnătură un
exemplar al acestei hotărâri.
Membrii Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii prezenți respectiv,
doamna GĂLAN Valeria și domnii BUTNARIU Cristian, MATEI Bogdan-DanielFlorin și VOICU Ion se retrag din sala de ședințe pentru a susține ședința pe comisia de
specialitate și pentru a emite avizul consultativ asupra Proiectului de hotărâre cu privire
la: alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt.
După pauză, membrii Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii prezenți
respectiv, doamna GĂLAN Valeria și domnii BUTNARIU Cristian, MATEI BogdanDaniel-Florin și VOICU Ion au revenit în sala de ședințe, predând domnului Președinte
avizul consultativ al comisiei.
Domnul Președinte anunță că Comisia Juridică a avizat favorabil Proiectul de
hotărâre cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt.
Se trece la al III-lea punct de pe ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului
Județean Olt
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul Președintele precizează că în conformitate cu prevederile art. 188 alin.
(1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 43
alin. (12) și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
62/26.03.2020, consiliul județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.
Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate
absolută. Prin majoritate absolută se înțelege, conform art. 5 lit. cc) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilor în funcție ai organului colegial.
La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea în funcție a
vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul județean care
candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean.
Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea
opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.
Fiecare consilier, inclusiv Președintele Consiliului Județean, primește un singur
buletin de vot, își exercită votul în cabina special amenajată, folosind cuvintele: DA în
dreptul numelor candidaților pe care dorește sa-i aleagă și NU în dreptul numelor
candidaților pe nu care dorește sa-i aleagă.
Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în
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calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului județean sau
au fost folosite ambele cuvinte (și DA și NU).
Abținerile se numără la voturile împotrivă.
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin.
Consilierii județeni vor intra în cabina de vot în ordinea prezentată de doamna
Secretar General al Județului prin citirea listei, începând cu Președintele Consiliului
Județean.
Sunt declarați aleși primii doi candidați care au obținut majoritatea absolută.
Domnul Președintele invită grupurile politice să facă propuneri pentru funcțiile de
Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt.
Din partea Partidului Social Democrat propunerile sunt făcute de către domnul
Președinte și sunt următoarele: DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin-Ionuț.
Din partea Partidul Național Liberal propunerile sunt făcute de către domnul
consilier județean DUMITRESCU Viorel și sunt următoarele: CIUCU Gheorghe-AlinSorin și VOICU Ion.
Domnul Președintele solicită o nouă pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.
Se redactează și se tipăresc buletinele de vot.
După pauză domnul Președinte propune constituirea unei Comisii alcătuită din 5
consilieri județeni cu respectarea configurației politice a Consiliului Județean, Comisie
care va proceda la numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal cu rezultatul
votului, după cum urmează: 3 membri consilieri PSD și 2 membri consilieri PNL.
Comisia constituită pentru numărarea voturilor conform propunerilor partidelor
politice din cadrul Consiliului Județean este alcătuită din:
- din partea Partidului Social Democrat: BUTNARIU Cristian, GĂLAN Valeria,
MARINESCU Emil-Vergilius;
- din partea Partidului Național Liberal: CĂLEALĂ DUMITRU și GHENCEA
GIGI-NICOLAE .
Se supune la vot, componența Comisiei constituită pentru numărarea voturilor se
aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președintele solicită sigilarea urnei de vot.
Urna de vot a fost sigilată.
Domnul Președintele solicită distribuirea buletinelor de vot.
Doamna Secretar General al Județului, doamnei Marinela – Elena ILIE îi
nominalizează pe rând, în ordine alfabetică, pe Președintele Consiliului Județean Olt,
domnul Marius OPRESCU și pe consilierii județeni pentru a le înmâna buletinele de
vot. Președintele Consiliului Județean Olt și consilierii județeni se prezintă la cabina de
vot unde votează. După exercitarea votului, Președintele Consiliului Județean Olt și
fiecare consilier introduce în urna sigilată buletinul de vot.
După ce Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și toți
consilierii județeni și-au exprimat votul, urna este preluată de Comisia constituită pentru
numărarea voturilor care se retrage pentru numărarea voturilor și pentru întocmirea
procesului-verbal cu rezultatul votului.
După revenirea în sala de ședințe Comisia constituită pentru numărarea voturilor
predă Președintelui Consiliului Județean, Procesul-Verbal cu rezultatul votului.
Astfel, conform procesului-verbal situația numărului de voturi obținute, din totalul
de 32 voturi exprimate, de către candidați, în urma numărătorii efectuate de Comisia
constituită pentru numărarea voturilor, este următoarea:
- DELUREANU VIRGIL – 21 Voturi ”PENTRU” și 11 Voturi ”ÎMPOTRIVĂ”;
- IVAN CĂTĂLIN-IONUŢ – 21 Voturi ”PENTRU” și 11 Voturi
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”ÎMPOTRIVĂ”;
- CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN - 11 Voturi ”PENTRU” și 21 Voturi
”ÎMPOTRIVĂ”;
- VOICU ION - 11 Voturi ”PENTRU” și 21 Voturi ”ÎMPOTRIVĂ”;
Numărul de voturi ”NULE” este zero.
Domnul Președinte anunță că au fost aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean
Olt domnii Virgil DELUREANU și Ionuț-Cătălin IVAN cu 22 voturi pentru și 11 voturi
împotrivă.
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU prezintă articolul
2 la prezentul proiect de hotărâre.
Articolul 2 se aprobă cu 22 voturi pentru și 11 voturi împotrivă.
Întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 22 voturi pentru și 11 voturi împotrivă.
Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară închise
lucrările ședinței.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Întocmit,
Consilier principal
Ilie-Iulian IONICĂ

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