
  
 
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 25 august 2022 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 210 din 18 august 2022 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 25 august 
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 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, domnul 

Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan). 
A absentat domnul consilier județean Ghencea Gigi-Nicolae. 
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 14 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 
      1.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022- adoptat cu 32 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 IULIE 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. 

3.stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt- adoptat cu 
32 voturi „pentru”.  

4.modificarea, completarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- 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 documentației tehnico-economice pentru investiția ”Modernizare drum 

județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 
67B), KM 0+000 – KM 45+728” - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

 6.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Instalații 

de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2, 3 și 5 în vederea obținerii 
autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci” - adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

 7.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 - 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.  
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8.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci” - adoptat 

cu 32 voturi „pentru”. 
 9.aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, 
aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Smarandache Gheorghe pentru 

Muzeul Județean Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 
management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu 
privire la numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt - adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 
 10.aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru 3 poziții de 

membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la 
mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT 

DRUM S.A. pentru numirea a 3 membri în Consiliul de Administrație desemnați în urma 
procedurii de selecție- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

  11.transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
 12.modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- 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.  
13.repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influentelor la sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, pe anul 2022 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
14.modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu 

privire la: 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 32 voturi 
„pentru”. 

 
De asemenea a  fost prezentată și aprobată 

 
Informarea privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt, 

în trimestrul II al anului 2022– aprobată cu 32 de 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 


