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                               MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 25 martie 2021 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 108 din 18 martie 

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

de 25 martie 2021, orele 11.00. 

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 32 de consilieri județeni în funcție (inclusiv Vicepreședinții 

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

   Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării  11 proiecte de 
hotărâre cu privire la: 

 

1. transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina - adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

2. 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 

FEBRUARIE 2021- adoptat cu 32 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. 

3. constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în 

calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică - adoptat cu 33 voturi 

„pentru”. 

4. aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului Județean Olt, 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora - adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

5. modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, 

în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului 

județean DJ 703 - adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

6. aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 14.10.2019 - 31.12.2020, precum și 

pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către 

managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ - adoptat cu 33 voturi „pentru”. 
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7. modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt - 

adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

8.modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud- Vest Oltenia - adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

9.aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, precum și 

pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către 

managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

10.transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii 

sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- adoptat cu 32 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. 

11.aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării 

proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană - adoptat cu 33 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 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                  
                         Secretar General al Județului 

                                                                                     Marinela-Elena ILIE  
 
 
 
 
 

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 

 

 

 

 


