
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 25 februarie 2021 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 70 din 17 februarie 

2021 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data 

de 25 februarie 2021, orele 10.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 

Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți Președintele Consiliului Județean 

Olt, Marius Oprescu și 29 consilieri județeni în funcție (inclusiv Vicepreședinții 

Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan). 

Au absentat domnii consilieri județeni Ghencea Gigi-Nicolae, Marinescu Emil-

Vergilius și  Vitan Nicolae. 

Pe ordinea de zi  suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 

15 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

1.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 

IANUARIE 2021- adoptat cu 29 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.  

2.acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut 

rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 

2020- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

3.modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina - 

adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

4.organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 14.10.2019 - 

31.12.2020 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu” - adoptat 

cu 30 voturi „pentru”. 

5.organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 

31.12.2020 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt - adoptat cu 

30 voturi „pentru”. 

6.aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor 

financiare pe anul 2020 - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

7.încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului 

Județean Olt - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 
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8.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 

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

județean Dumitrescu Viorel, pentru  a  evita  un  posibil  conflict de interese.  

9.trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor 

construcții aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea 

scoaterii din funcţiune şi demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Județului Olt, cu modificările și completările ulterioare - adoptat cu 

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

județean Căleală Dumitru, pentru  a  evita  un  posibil  conflict de interese.  

10.aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 

2020-2025 - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

11.modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

12.desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt - 

adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

13.înființarea unui serviciu social cu cazare în 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 29 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.completarea unei comisi de specialitate a Consiliului Județean Olt- adoptat cu 

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

județean Alexe Ciprian-Florentin, pentru  a  evita  un  posibil  conflict de interese.  

15.modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și protecția 

Copilului Olt aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 46/27.02.2020, 

precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt-aparat propriu, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018- adoptat cu 29 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.  

 

De asemenea au  fost prezentate și aprobate: 

 

 Raportul cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând 

domeniului public și privat al județului Olt și administrate de Consiliul Județean Olt, 

pe anul 2020 -aprobat cu 30 de voturi „pentru”. 

 Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale 

Președintelui Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în 

perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2020 - aprobat cu 30 de voturi „pentru”. 

 Raportul cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt în anul 2020 - aprobat cu 30 de voturi „pentru”. 

 Informarea privind asigurarea securității și a siguranței civice a comunității 

județului Olt, în trimestrul IV 2020- aprobat cu 30 de voturi „pentru”. 



  Informarea privind măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în anul 2020 -aprobat cu 30 de voturi „pentru”. 

Planul Strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul 

de Poliție Județean Olt  și indicatorii de performanță minimali în anul 2021- aprobat 

cu 30 de voturi „pentru”. 

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

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

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 

 

 

 


