
  
 
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 22 decembrie 2022 

 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 333 din 15 decembrie 
2022 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 22 
decembrie 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 Sterie ILIE. 
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 19 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 
  

        1.aprobare taxe pentru anul 2023 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
        2.stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul 
locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al 

județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a 
Consiliului Județean Olt, pentru anul 2023 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
        3.aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare 
și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona 

drumurilor județene, precum și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, 
în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt pentru anul 2023 - adoptat cu 32 
voturi „pentru”. 

         4.aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură 
de interes județean, pentru anul 2023 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
         5.stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023 - adoptat cu 32 
voturi „pentru”. 

         6.aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina - Pavilion Materno-Infantil” - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

         7.aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2022 - 
adoptat cu 32 voturi „pentru”.  
         8.desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și 
membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu 

paturi aflate în subordinea Consiliului Judeţean Olt  - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
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         9.transformarea unor posturi în statele de funcții 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. 
        10.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 NOIEMBRIE 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. 

        11.înlocuire membru și actualizare componență nominală 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, fiind ieșit din sală. 

       12.aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2023”- adoptat cu 31 voturi 
„pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu 
Cristian, fiind ieșit din sală. . 

       13.aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2023 - adoptat cu 31 voturi 
„pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu 
Cristian, fiind ieșit din sală. 

       14.aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și 
lung (2022 - 2031) - adoptat cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la 
vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, fiind ieșit din sală. 

       15.transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
       16.aprobarea Planului de Investitii pe anul 2023 care se finanțează din Fondul de 
întreținere, înlocuire si dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al 

Deşeurilor în Judetul Olt - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
       17.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
       18.transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina - adoptat cu 32 voturi „pentru”.  
        19.completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 104 din 
30.06.2022 cu privire la aprobare liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina - adoptat cu 32 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 

 
                                                                  
 

                         Secretar General al județului 
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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 



 

 


