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      P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 24.11.2022,  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 30 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. 

Au absentat domnii consilieri județeni Ion Adrian BĂRBULETE și Adrian IORDACHE. 

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 unei sume din bugetul propriu al Județului 

Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 

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 într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior 
 

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 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 
 

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  
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: 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 

Nr. 13181/24.11.2022 
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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 transformarea unui post în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 

deținut 
 

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 transformarea unui post în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat 

superior celui deținut 
 

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  
 

7. 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  
 

8. Proiect de hotărâre pentru 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 
 

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 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziționarea de 

echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență 

Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

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 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 
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  
 

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

Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

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 
 

12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor părți din 

imobilul situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, 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 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
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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 
 

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

Olt, în TRIMESTRUL III al anului 2022 
 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 
 

15. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

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 - 24 noiembrie 2022. 

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

Se aprobă cu un număr de 29 de voturi ”PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au 

participat la vot doamna Mariana MATEI și domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU fiind ieșiți din sala de ședință. 

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 26.10.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 29 de voturi ”PENTRU” și 2 neparticipări la 

vot. Nu au participat la vot doamna Mariana MATEI și domnul consilier județean Gheorghe 

Alin Sorin CIUCU fiind ieșiți din sala de ședință. 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului 

Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU a revenit în sala de ședință. 

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 30 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 30 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință. 
 

- 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 într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior 

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 30 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 30 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință. 
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- 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 OCTOMBRIE 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 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 de voturi 

”PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU pentru 

a evita un  posibil conflict de interese. 

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

”PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean Mariana 

MATEI fiind ieșită din sala de ședință și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU pentru 

a evita un  posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: 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 

Doamna consilier județean Mariana MATEI a revenit în sala de ședință. 

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 31 de voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”.              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 

deținut 

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 31 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat 

superior celui deținut 

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 31 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 
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Domnul Președinte menționează că la acest proiect de hotărâre a fost formulat 

amendamentul cu nr. 12865/21.11.2022, întrucât după întocmirea Proiectului de Hotărâre nr. 

176/17.11.2022 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022, s-a aprobat și 

publicat in Monitorul Oficial  Partea I nr. 1115/18.11.2022, Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. 

Conform anexei nr.3 poziția 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2022 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Județului Olt i-a fost repartizată suma de 

3.180 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 serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, suma de 1.500 

mii lei; 

- pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi si centre rezidențiale pentru 

persoane adulte cu handicap, suma de 1.497 mii lei; 

- pentru finanțarea ,,Programului pentru scoli al României’’, suma de 43 mii lei; 

- pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice, suma de 140 mii lei; 

Astfel se propune suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 3.180 mi 

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

descentralizate la nivelul județelor’’ cod 11.02.01. 

În mod corespunzător se propune suplimentarea cheltuielilor de funcționare cu suma de 

3.180 mii lei, din care:  

- la capitolul 68.02 ,,Asigurări si Asistenta Socială’’ cu suma de 3.137 mii lei, titlul 

I,,Cheltuieli de personal’’. 

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

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

57.02.02,, Ajutoare sociale în natură’’ cu suma de 43 mii lei; 

Conform articolului 36 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, „Fondul de rezervă bugetară poate fi majorat în cursul 

anului, cu aprobarea consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului 

București, precum și a consiliilor sectoarelor municipiului București, după caz, din 

disponibilitățile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului”.  

Din analiza execuției bugetare la data de 18.11.2022, se constată că la capitolul  80.02 

„Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” paragraful 80.02.01.10 „Programe de 

dezvoltare regională și socială” titlul II „Bunuri și servicii” se înregistrează credite disponibile 

care nu mai sunt necesare până la finele anului, fapt pentru care propunem majorarea Fondului 

de rezervă bugetară cu suma de 500 mii lei. 

Prin urmare se mai propune si  suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 500 mii lei la 

capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția autorităților locale” titlul V „Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, prin diminuarea cu aceeași sumă de la 

capitolul  80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă’’ paragraful 80.02.01.10 

„Programe de dezvoltare regională și socială” 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 si 1a 

la hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate, se propune modificarea Proiectului de hotărâre 

nr.176/17.11.2022 cu privire la rectificarea bugetului județului Olt pe anul 2022, conform 

prezentului amendament. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul formulat și se aprobă cu un număr de 31 

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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,7 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, astfel cum a fost modificat conform 

amendamentului formulat de Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă cu 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru 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 

Domnul Președinte anunță că nu participă la procedura de vot a articolului 1 de la acest 

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 supune la vot articolul 1 și se aprobă cu un număr de 30 voturi „PENTRU” și 1 

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

OPRESCU, pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu un număr de 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziționarea de 

echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență 

Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 

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 un număr de 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Domnul Președinte anunță că nu participă la procedura de vot a articolului 8 de la acest 

proiect de hotărâre 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,...,7 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”.             

Se supune la vot articolul 8 și se aprobă cu un număr de 30 voturi „PENTRU” și 1 

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

OPRESCU, pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 9,...,11 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”.             

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

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,...,4 și se aprobă cu un număr de 30 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 30 voturi 

„PENTRU” și 1 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 transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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 un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor părți din 

imobilul situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei 

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 31 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei 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,...,5 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

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

în TRIMESTRUL III al anului 2022 – aprobată cu 31 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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