
  
 
 
 
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 24 noiembrie 2022 

 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 299 din 17 noiembrie 
2022 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 24 

noiembrie 2022, ora 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 30 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, domnul 
Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan). 

Au absentat domnii consilieri județeni Bărbulete Ion – Adrian și Iordache Adrian. 
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 13 proiecte de  

hotărâre cu privire la: 
 
1.aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă - adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a 
participat la vot doamna consilier județean Matei Mariana, fiind ieșită din sala de ședință. 

2.transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior- 
adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier 
județean Matei Mariana, fiind ieșită din sala de ședință. 

3.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 OCTOMBRIE 2022- adoptat 
cu 29 voturi „pentru” și două neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier 
județean Matei Mariana, fiind ieșită din sala de ședință și domnul consilier județean Butnariu 

Cristian, pentru a evita un posibil conflict de interese. 
4.aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

“Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în comuna 

Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt - adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

5.transformarea unui post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a 
promovării în grad profesional imediat superior celui deținut- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
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6.transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 
Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut - adoptat 

cu 31 voturi „pentru”. 
7.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
8.modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 137/29.09.2022 cu 

privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect - adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 

9.aprobarea proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 

nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10.modificarea Planurilor de restructurare pentru Centrul de îngrijire și asistență Slatina 
din structura Complexului servicii persoane adulte Slatina și Centrul de îngrijire și asistență 

Spineni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020- adoptat cu 30 
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. 

11.transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

12.declararea de interes public județean a unor părți din imobilul situat în municipiul 
Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, județul Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

13.actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului 
și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

  

De asemenea a  fost prezentată și aprobată: 

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

în TRIMESTRUL III al anului 2022 – aprobată cu 31 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 
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 


