
  
 
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 30 iunie 2022 

 

 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 165 din 23 iunie 

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

de 30 iunie 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 29 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinele Consiliului 

Județean Olt  domnul Ionuț-Cătălin Ivan). 

Au absentat: Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu 

și domnii consilieri județeni: Alexe Ciprian-Florentin și Vitan Nicolae. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 9 
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 

MAI 2022 - adoptat cu 28 voturi „pentru” și două neparticipări la vot. Nu au participat 

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

interese și domnul consilier județean Anghel Marian-Viorel, fiind ieșit din sală. 

        2.transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului de 

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

        3.reluarea concursului de proiecte de management, aprobarea modificării 

condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru 

Muzeul Județean Olt, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu 

privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și 

desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management organizat pentru Muzeul Județean Olt - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

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

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

precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social cu cazare: ”Centrul de îngrijire și asistență Spineni” din structura 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 29 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.stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale din 

cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - adoptat cu 30 voturi 

„pentru”. 

         6.aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al municipiului Slatina 

în domeniul public al Județului Olt, a unor părți dintr-un imobil - adoptat cu 30 voturi 

„pentru”. 

7.aprobarea desființării unui post vacant aferent unei funcții publice de 

execuție în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

 8. modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Slatina  - adoptat cu 30 voturi „pentru”.  

          9.aprobarea liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina - adoptat cu 30 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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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 


