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  P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 25.08.2022,  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 31 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum și 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

A absentat domnul consilier județean Gigi-Nicolae GHENCEA. 

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: 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 
 

2. 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 IULIE 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  
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea componenței nominale a 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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, completarea și actualizarea componenței 

nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt 
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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: 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” 
 

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  
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: 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” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Toma PRUNĂ- Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

7. 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 

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

obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu-Greci” 
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 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 
 

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 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: 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 
 

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 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul 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 
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12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare 

ale unor servicii sociale  din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 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 
 

13. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului 

Olt, în trimestrul II al anului 2022 
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 
  

14. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

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 25 august 2022 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, 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 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt  nr. 146 din 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 
 

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 - 25 august 2022. 

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

Se aprobă cu un număr de 32 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 32 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 28.07.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 32 voturi „PENTRU”. 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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 9336/23.08.2022, întrucât după întocmirea Proiectului de Hotărâre 

nr.118/17.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022, s-a aprobat și 

publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 821 din 19 august 2022, Ordonanța Guvernului nr.  

19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. 
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Conform anexei nr. 3 poziția 30 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Județului Olt i-a fost repartizata suma de 3.899 mii 

lei, reprezentând influente la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2022, după cum urmează: 

-pentru finanțarea ,,Programului pentru scoli al României’’, suma de 3.898 mii lei; 

-pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special, suma de 1 mii lei; 

Conform anexei nr. 5 poziția 30 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Județului Olt i-a fost repartizata suma de 4.460 mii 

lei, reprezentând influente la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022. 

Prin Proiectul de hotărâre nr.130/23.08.2022.cu privire la 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, s-a propus 

aprobarea repartizării sumei de 4.460 mii lei, Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt. 

Astfel se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 8.359 mii lei la indicatorii: 

,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județelor’’ cod 11.02.01, cu suma de 3.899 mii lei, și la indicatorul ,,Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri’’ cod 11.02.05  cu suma de 4.460 mii lei. 

În mod corespunzător se propune suplimentarea cheltuielilor cu suma de 8.359 mii lei, 

din care: 

- la capitolul 65.02,,Învățământ’’, subcapitolul 65.02.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul 

învățământului’’, titlul IX ,,Asistență socială’’, articolul 57.02 ,,Ajutoare sociale’’, alineatul 

57.02.02,, Ajutoare sociale în natură’’ cu suma de 3.898 mii lei; 

- la capitolul 65.02,,Învățământ’’, subcapitolul 65.02.07,, Învățământ nedefinibil prin 

nivel’’ paragraful 65.02.07.04,, Învățământ special’’ titlul IX ,,Asistență socială’’ articolul 

57.02 ,,Ajutoare sociale’’ alineatul 57.02.01 ,,Ajutoare sociale în numerar’’, cu suma de 1 mii 

lei, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș; 

- la capitolul 84.02,,Transporturi’’, subcapitolul 84.02.03 ,,Transport rutier’’ paragraful 

84.02.03.01 ,,Drumuri si poduri’’, cu suma de 4.460 mii lei, din care: la  titlul II ,,Bunuri și 

servicii’’ cu suma de 3.960 mii lei si la titlul XIII ,,Active nefinanciare’’, cu suma de 500 mii 

lei. 

Având în vedere cele prezentate, propun modificarea și completarea Proiectului de 

hotărâre nr.118/17.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului județului Olt pe anul 2022, după 

cum urmează: 

- După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61 care va avea următorul 

cuprins: 

,,Art.61. Se aprobă rectificarea Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 84.02 ,,Transporturi’’, subcapitolul 84.02.03 

,,Transport rutier’’ paragraful 84.02.03.01 ,,Drumuri și poduri’’ pe anul 2022, conform anexei 

nr. 61’’. 

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

Funcționare și pe Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2022 ca urmare a acestui amendament, se vor 

reflecta în anexele nr. 1, 1a, 1b, 61 si 7 la hotărâre. 

Se supune la vot de către domnul Președinte amendamentul formulat. 

Se aprobă cu un număr de 32 voturi „PENTRU”. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte 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,...,6,61,7,...,9 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, împreună cu amendamentul formulat de 

Președintele Consiliului Județean Olt,  se aprobă cu un număr de 32 voturi „PENTRU”. 
 

- 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 IULIE 2022 

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 Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte 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 31 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 31 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 componenței nominale a 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 32 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,...,3 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, completarea și actualizarea componenței 

nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 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 32 de voturi „PENTRU”. 

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,...,5 și se aprobă cu 31 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 31 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: 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” 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

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

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: 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” 

Domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 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 32 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 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 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 31 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 31 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: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu-Greci” 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

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 32 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,...,6 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: 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 

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 32 de voturi „PENTRU”. 

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 supune la vot, articolul 1 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot, articolul 2 și se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” și 2 neparticipări la 

vot. Nu au participat la vot doamna Valeria GĂLAN și domnul consilier județean Ion Lucian 

BONDRESCU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 3 și 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare 

ale unor servicii sociale  din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 

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 31 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 31 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.              
 

- Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt, 

în trimestrul II al anului 2022 - aprobată cu de 32 voturi „PENTRU”. 
 

 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt  nr. 146 din 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 

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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 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 principal     

                 Ilie-Iulian IONICĂ 
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