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                                     MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 30 septembrie 2021 

 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 324 din 23 

septembrie 2021 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 

ordinară din data de 30 septembrie 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, domnul Marius Oprescu și 28 de consilieri județeni în funcție (inclusiv 

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu). 

            Au absentat domnul Ionuț-Cătălin Ivan, Vicepreședinte al Consiliului Județean 

Olt, și domnii consilieri județeni Iordache Adrian, Matei Mariana, Postelnicu Dorin-

Teodor. 

   Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 13 
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 

AUGUST 2021- adoptat cu 28 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.transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt- adoptat cu 29 voturi „pentru”.  

3.aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 al Secției Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - adoptat cu 29 voturi 

„pentru”.  

4.înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea 

și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt - adoptat cu 29 

voturi „pentru”.  

5.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 29 voturi „pentru”.  

6.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 29 voturi 

„pentru”.  
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7.transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu” - adoptat cu 29 voturi „pentru”.  

8.acordare premiu pentru rezultate deosebite în domeniul culturii- adoptat cu 29 

voturi „pentru”.  

9.modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat 

cu 29 voturi „pentru”.  

10.dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat 

cu 29 voturi „pentru”.  

11.aprobarea cererii de transmitere a imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și 

a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al 

județului Olt - adoptat cu 29 voturi „pentru”.  

12.aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt - adoptat cu 29 voturi 

„pentru”.  

13.aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., 

constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și 

reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt- 

adoptat cu 29 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


