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         P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 28.07.2022,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU și 28 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședintele Consiliului 

Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum și Secretarul General al Județului, 

doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil 

DELUREANU, domnii consilieri județeni Dumitru CĂLEALĂ, Emil -Vergilius 

MARINESCU și doamna consilier județean Mariana MATEI . 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței și precizează că ședința este legal constituită având cvorumul necesar. 

Domnii consilieri județeni au în mape, 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 30.06.2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat  
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale 

imediat superioare celor deținute  
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și 

în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la 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 IUNIE 2022 
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Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 

 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investiția: ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul 

Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, 

municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului local de acțiune în domeniul 

drogurilor  în perioada 2022-2026 – Județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement 
 

10. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2022 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

11. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în 

trimestrul II 2022 
 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt 
 

12. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul II 2022 
 

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului 
 

13. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în 

semestrul I 2022 
 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt 
 

14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul I 2022 
 

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului 
 

15. Propuneri, întrebări, interpelări. 
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P R O P U N E R E 
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Județean Olt din data de 28 iulie 2022 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 

2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Constantin POPESCU- Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

 

2. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului 

situat în municipiul Slatina, strada Drăgănesti, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

 

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  Consiliului 

Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea întrunirii, directorii sau 

șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și 

reprezentanții mass-media. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se accesează 

din tablete fiind disponibile pe pagina de internet www.cjolt.ro la secțiunea Consiliul Județean – 

Ședințe - Ședințe 2022 - Ședința ordinară C.J. Olt - 28 iulie 2022. 

Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi. 

Se aprobă cu un număr de 29 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se supune la 

vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu un număr de 29 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei Marinela – 

Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Olt convocată în data de 30.06.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 29 voturi „PENTRU”. 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 30.06.2022 

Domnul Constantin POPESCU – Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,....,5 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale 

imediat superioare celor deținute 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și 

în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la procedura de 

vot a acestui proiect de hotărâre, cât și a celorlalte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, 

care fac referire la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru a 

evita un  posibil conflict de interese. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 IUNIE 2022 

Domnul Constantin POPESCU – Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele Consiliului 

Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investiția: ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul 

Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, 

municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați 

Domnul Constantin POPESCU – Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   

- Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobarea Planului local de acțiune în domeniul 

drogurilor  în perioada 2022-2026 – Județul Olt 

 Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 

Domnul Președinte face precizarea că la acest proiect de hotărâre a fost formulat 

amendamentul cu numărul 8239/25.07.2022, întrucât după întocmirea Proiectului de Hotărâre 

nr.113/21.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu adresa nr.45318/25.07.2022 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8226/25.07.2022, ne aduce la cunoștință faptul că 

în conformitate cu Nota nr. 9789/20.07.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale -

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, privind aprobarea 

Anexei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, Județului Olt i s-a 

repartizat suma de 55 mii lei, reprezentând transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate 

persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport), în anul 2022. 

Astfel se propune suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 55 mii lei 

la indicatorul ,,Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție’’ cod 42.02.21 și in mod 

corespunzător a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu aceeași sumă la capitolul 68.02 

,,Asigurări și asistență socială’’, subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și 

invalidități’’, paragraful 68.02.05.02 ,, Asistență socială în caz de boli si invaliditate’’, titlul 

II,,Bunuri și servicii’’. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de 

Funcționare pe anul 2022 ca urmare a acestui amendament, se vor reflecta în anexele nr. 1 și  1a 

la hotărâre. 

Președintele Consiliului Județean Olt supune la vot amendamentul. 

Amendamentul formulat de Președintele Consiliului Județean Olt se aprobă cu 29 

voturi „PENTRU”. 
Domnul Constantin POPESCU – Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,12 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție 

Socială, Activități Sportive și de Agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2022 - 

aprobat cu de 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în 

trimestrul II 2022- aprobat cu de 29 voturi „PENTRU”. 
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- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul II 2022 - aprobat cu de 29 voturi „PENTRU”. 
- Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în 

semestrul I 2022 - aprobat cu de 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul I 2022 - aprobat cu de 29 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 

2022 
Domnul Constantin POPESCU – Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului 

situat în municipiul Slatina, strada Drăgănesti, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu 

participă la procedura de vot a articolului 4 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita 

un posibil conflict de interese. 
Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu un număr de 28 voturi „PENTRU” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 5,...,8 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

Ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară închise 

lucrările ședinței.      
 

      P R E Ş E D I N T E 

                 Marius OPRESCU  

 
                                                      SECRETARUL GENERAL 

                            AL JUDEŢULUI 

                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
                        Întocmit,  

                 Consilier superior     

               Laura – Ionela Barbu 

 

 
I.M.E/B.L.I/1ex 
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