
  
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 30 martie  2022 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 82 din 23 martie 

2022 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data 

de 30 martie 2022, 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 31 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

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

 A absentat domnul consilier județean Căleală Dumitru. 

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 

FEBRUARIE 2022- adoptat cu 31 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. 

2.aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, precum și 

pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către 

managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

3.transformarea unui post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu” - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

4.aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022- adoptat cu 31 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. 

5.aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, precum și 

pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către 

managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
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6.aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale 

Speciale Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 - adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 

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

financiare pe anul 2021- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

8.trecerea unei suprafețe de teren, aferentă zonei drumului județean DJ 653, 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 32 voturi „pentru”. 

9.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 - adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 

10.modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 32 

voturi „pentru”. 

11.darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-

Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 

administrarea Consiliului Județean Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Gălan Valeria, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

12.declanșarea procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de 

Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, precum și cu 

privire la constituirea comisiei de selecție - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

  13.repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul 

pe venit pe anul 2022- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și 

serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt și reprezentanții mass-

media. 

 

 

 

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



 

 


