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    P R O C E S – V E R B A L 

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 24.02.2023,  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 32 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. 

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 pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

227/15.12.2016 
 

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 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru 

perioada  01.01.2022 - 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

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 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru 

perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescuˮ 
 

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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

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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5. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bârza, a unor părții din zona drumului județean DJ 

644 
 

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: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din 

județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și 

internaționale, în anul 2022 
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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2023 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Emil-Vergilius MARINESCU- Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice și Comerț 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina” 
 

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 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 IANUARIE 2023 
 

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  
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 

anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase din județul 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 
 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

143/25.08.2016 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
 

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  
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 642, 

Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)“, a cheltuielilor legate de 

proiect și a acordului de parteneriat 
 

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 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 
 

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 

 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale 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 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal 
 

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 
 

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

Olt, în TRIMESTRUL IV al anului 2022 
 

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

17. Informare privind măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în anul 2022 
 

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

18. Planul Strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliție Județean Olt și indicatorii de performanță minimali în anul 2023 
 

Prezintă: domnul Nicolae Ionuț ILINCA - Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt 
 

19. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al județului Olt, în anul 2022 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

20. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie –31 

decembrie 2022 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

21. Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt în anul 2022 
 

Prezintă: - domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 

                - domnul Ionuț-Cătălin IVAN – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 
 

22. 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 24 februarie 2023 
 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 
 

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 
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a 

Spitalului Judeţean de Urgență Slatina, pentru perioada 2023 - 2027 
 

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 aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Demolare pavilion infecțioase și construire clădire corp 

nou S+P+6E cu destinația de spital și activități medicale, amenajări exterioare adiacente, 

dotări, utilități“ la Spitalul Județean de Urgență Slatina 
 

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 
 

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 2023 - Ședința ordinară C.J. Olt – 24 februarie 2023. 

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

Se aprobă cu un număr de 33 de 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 33 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 din data de 26.01.2023. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

227/15.12.2016 

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 și 2 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru 

perioada  01.01.2022 - 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

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 un număr de 33 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. 



5 

 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru 

perioada  01.01.2022 - 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

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 un număr de 33 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,...,4 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

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 un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bârza, a unor părții din zona drumului județean DJ 

644 

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,...,4 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din 

județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și 

internaționale, în anul 2022 

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 33 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ”Grupul 

Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2023 

Domnul Emil-Vergilius MARINESCU - Președinte al Comisiei pentru Agricultură, 

Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț 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 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina” 

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 un număr de 32 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 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 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 IANUARIE 2023 

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 un număr de 32 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 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 aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 

anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase din județul 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 și 2 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

143/25.08.2016 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. 

Domnul Președinte anunță că nu participă la procedura de vot a articolului 3 de la acest 

proiect de hotărâre 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 un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu un număr de 32 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 4 și se aprobă cu un număr de 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ 642, 

Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)“, a cheltuielilor legate de 

proiect și a acordului de parteneriat 

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 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 

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,...,10 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale 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,...,7 și se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal 
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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 un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

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

în TRIMESTRUL IV al anului 2022 – aprobată cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Informare privind măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în anul 2022 – aprobată cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Planul Strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliție Județean Olt și indicatorii de performanță minimali în anul 2023 – aprobat cu 33 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al județului Olt, în anul 2022 – aprobat cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie –31 

decembrie 2022 – aprobat cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt în anul 2022 - aprobate cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 

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,...,3 și se aprobă cu un număr de 33 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 de voturi 

”PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Spitalului 

Judeţean de Urgență Slatina, pentru perioada 2023 - 2027 

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 și 2 și se aprobă cu un număr de 33 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 de voturi 

”PENTRU”. 
 

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

obiectivul de investiții „Demolare pavilion infecțioase și construire clădire corp nou S+P+6E cu 

destinația de spital și activități medicale, amenajări exterioare adiacente, dotări, utilități“ la 

Spitalul Județean de Urgență Slatina 

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 un număr de 33 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 33 de 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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