
  
 
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 25 noiembrie 2021 

 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 415 din 18 

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

ordinară în data de 25 noiembrie 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  30 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

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

 Au absentat domnii consilieri județeni: Anghel Marian-Viorel și Iordache 

Adrian. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 10 proiecte de  
hotărâre cu privire la: 

  

1. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 546E, comuna Oporelu, km 12+600”  - 

adoptat cu 31 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 

OCTOMBRIE 2021- adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

       3. aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de 

daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

       4. înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în calitate de membru 

supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

       5. transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

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

Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în 
calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică - adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 
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         7. modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

         8. trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657B, 

DJ 657D, DJ 703 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public 

al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul 

expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt - adoptat 

cu 31 voturi „pentru”.  

         9. trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 

Consiliului Județean Olt, în domeniul public al orașului Corabia, județul Olt - adoptat 

cu 31 voturi „pentru”.  

       10. rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

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

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