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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 26.11.2020,  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, 28 de consilieri județeni (inclusiv domnii Vicepreședinții 

Consiliului Județean Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț Cătălin 

IVAN ) precum și Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat domnii consilieri județeni Gigi-Nicolae GHENCEA, Adrian 

IORDACHE, Florea NICULAE și Ion VOICU. 

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 pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în 

domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU  – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Membru al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,  Industrie,  Servicii  Publice 

și Comerț 
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, 

Școala Profesională Specială Balș” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion-Lucian BONDRESCU – Membru al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 

Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea  

Monumentelor  Istorice și de Arhitectură 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional 

imediat superior celui deținut 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Membru al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului 

Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care 

împlinesc vârsta de 100 ani 
 

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 

 

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru 

care este prevăzut un nivel de studii superior 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,  Activitate 

Științifică,  Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul 

școlar 2020 – 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,  Activitate 

Științifică,  Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 

 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al 

Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență 

Comisie pentru Protecția Copilului Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 

6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion-Lucian BONDRESCU – Membru al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 

Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea  

Monumentelor  Istorice și de Arhitectură 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoana 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 lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
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11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 150 din 05.11.2020 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de 

funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Membru al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 

14. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de 

administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului 

Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,  Activitate 

Științifică,  Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților 

Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor 

Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Membru al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și  a statului de 

funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Dorin-Teodor POSTELNICU - Membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,  Activitate 

Științifică,  Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Județul Olt  

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

18. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul III 2020 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

19. 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 trimestrul III 2020 
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Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Olt 
 

20.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

 
 

 

P R O P U N E R E 
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a  

   Consiliului Județean Olt din data de 26 noiembrie 2020 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a județului Olt, precum și cu privire la 

aprobarea eliberării unor licențe de traseu 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,  Industrie,  Servicii  

Publice și Comerț 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Constantin POPESCU – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020  
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Constantin POPESCU – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

 
 

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 – 26 noiembrie 

2020. 

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

Se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” . 

Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se 

supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru 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 ședinței 
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extraordinare a Consiliului Județean Olt, convocată de îndată în data de 10.11.2020, cu 

un număr de 29 de voturi „PENTRU”. . 

Procesul verbal se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” . 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în 

domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt 

Domnul Ilie IRIMIA – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,  

Industrie,  Servicii  Publice și Comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,7 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”  
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, 

Școala Profesională Specială Balș” 

            Domnul Toma PRUNĂ– 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 1,2 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” . 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” . 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional 

imediat superior celui deținut 

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,..., 3 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” . 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului 

Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care 

împlinesc vârsta de 100 ani. 

Domnul Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU  

precizează că nu participă la procedura de vot la articolul 1 pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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 supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 28 de voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, domnul Marius OPRESCU pentru a evita un posibil conflict de interese. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 2 și 3 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” . 
 

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

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru 

care este prevăzut un nivel de studii superior 

Domnul Ilie HĂU – 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,...,3 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” . 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul 

școlar 2020 – 2021 

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 29 de voturi „PENTRU”. 

 Domnul Ilie HĂU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

    Se supune la vot articolul 1  și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 

    Se supune la vot articolul 2  și se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Mariana MATEI și 

Dorin POSTELNICU pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Valeria GĂLAN si 

Toma PRUNĂ pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 4,...,6 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al 

Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

Domnul Constantin POPESCU – 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 29 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență 

Comisie pentru Protecția Copilului Olt 

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 29 de voturi „PENTRU”. 
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Domnul Ilie HĂU – 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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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

pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 

6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” 

Domnul Toma PRUNĂ– 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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoana 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 lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2020 

Domnul Constantin POPESCU – 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,...,3 și se aprobă cu 28 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 28 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: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 

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 29 de voturi 

„PENTRU”. 

Domnul Ilie HĂU – 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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 150 din 05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate 
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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 29 de voturi „PENTRU”. 

Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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 1și 2 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” . 

 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții 

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,....,4 și se aprobă cu 28 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 aprobă cu 28 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. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale 

unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Olt 

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 29 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Ilie HĂU – 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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților 

Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor 

Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean 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,...,8 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și  a statului de 
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funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

Domnul Ilie HĂU – 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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Județul Olt 

 

Domnul Constantin POPESCU – 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,...,4 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

De asemenea au fost aprobate cu de 29 voturi „PENTRU” următoarele rapoarte: 

 

-Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul III 2020 

-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 trimestrul III 2020 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Olt, precum și cu privire la aprobarea eliberării 

unor licențe de traseu 

Domnul Ilie IRIMIA - Președinte Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice și Comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,....,5 și se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2020 

   Domnul Constantin POPESCU – 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,...,6 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

Domnul Constantin POPESCU – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-
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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 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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 principal 

Ilie-Iulian IONICĂ 
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