
                                                   

P R O C E S  -V E R B A L 
Încheiat în şedinţa de constituire a 

 
din data de 24 iunie 2016, convocată 

în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

La ședința de constituire a Consiliului Județean Olt sunt prezenţi: Prefectul 
Județului Olt - domnul Petre-Silviu NEACȘU, doamna Nicoleta ȘERBAN - șef 
Serviciu Juridic în cadrul Instituției Prefectului Județului Olt, 30 de consilieri județeni 
aleși şi Secretarul Judeţului Olt - Gabriel BULETEANU. ( După validarea mandatelor 
consilierilor judeţeni aleşi şi a supleanţilor au fost prezenţi la sedinţa de constituire 33 
de consilieri judeţeni. ) 

Lipsesc domnii consilieri județeni aleși: domnul Milea Nicușor, domnul Știrbu 
Gigel – Sorinel, domnul Toma Ion. 

Domnul Petre-Silviu NEACȘU, Prefectului Județului Olt, deschide lucrările 
ședinței și roagă asistența să se ridice în picioare pentru intonarea imnului de stat al 
României. 

Se intonează imnul de stat. 
Domnul Petre-Silviu NEACȘU Prefectul Județului Olt precizează că: „În 

conformitate cu art. 89 coroborat cu art. 30 alin (2) din Legea administrației publice 
locale 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 alin. (4) 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin HCJ nr. 54/24.03.2016, ședința de constituire a Consiliului Județean Olt este legal 
alcătuită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși. 
 La ședința de constituire au fost convocați un numar de 33 de consilieri, 
participă un număr de 30 consilieri județeni din cei 33 aleși la alegerile locale din 5 
iunie 2016 lipsă fiind 3 consilieri aleși. 
 Având în vedere că sunt întrunite condițiile privind cvorumul minim prevăzut de 
lege respectiv prezența a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși,  
constat că ședința este legal întrunită și declar deschise lucrările acesteia.  

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
art. 4 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean 
Olt aprobat prin HCJ nr. 54/24.03.2016, lucrările ședinței de constituire sunt conduse 
de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 
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În urma verificării datelor de stare civilă ale consilierilor județeni declarați aleși 

s-a constatat că cel mai în vârstă consilier județean ales este domnul NIȚU LUCIAN, 
care are vârsta de 68 de ani, iar cei mai tineri 2 consilieri aleși sunt: domnul 
DRĂGHICESCU NICOLAE, care are vârsta de 29 de ani și domnul IORDACHE 
ADRIAN, care are vârsta de 31 de ani ”. 

Domnul Prefect îl invită pe Domnul NIȚU LUCIAN, Președintele de vârstă și 
asistenții săi domnul DRĂGHICESCU NICOLAE, și domnul IORDACHE ADRIAN 
sunt să preia conducerea ședinței de constituire a Consiliului Județean Olt. 

Domnul NIȚU LUCIAN: „ Având în vedere că prin lege îmi revine obligația de 
a conduce lucrările ședinței de constituire a consiliului Județean Olt, permiteți-mi sa vă 
prezint Ordinea de zi: 

1. Alegerea Comisiei de Validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor județeni. 
3. Depunerea Jurământului de către consilierii județeni. 
4. Declararea ca legal constituit a CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT. 
5. Alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt. 
6. Alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt. 
7. Organizarea Comisiilor se specialitate pe principalele domenii de activitate. 
8. Stabilire coordonare comisii de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 
 
Se supune la vot ordinea de zi: 
Cine este: 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU,, 
Înainte de a intra pe ordinea de zi, domnul Președinte de vârstă propune o pauză 

de 10 minute pentru constituirea Grupurilor de Consilieri, conform prevederilor 
capitolului IV din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în 
funcţie de partidele pe ale căror liste au fost aleşi dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

Consilierii care nu sunt in număr de 3 la un partid pot constitui grup prin 
asociere. 

Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin vot deschis al majorității 
grupului. 

Înainte de pauză, domnul Președinte de vârstă aduce la cunoștință faptul că: în 
cazul în care în prezent ocupați funcții incompatibile cu calitatea de consilier și nu ați 
optat pentru una din cele doua funcții , aveți posibilitatea potrivit Legii nr.161/2003 cu 
modificările și completările ulterioare, de a opta pentru una din acestea în termen de 15 
zile de la validarea mandatului. 

 

După pauză: 
Domnul Președinte solicită să se comunice grupurile de consilieri constituite şi 

liderul acestuia. 
Grupul PSD - lider de grup domnul Delureanu Virgil 
Grupul PNL - lider de grup doamna Mirea Siminica 
Grupul ALDE - lider de grup domnul Ciugulea Ioan 
 



 
 
 
 
Formațiunea UNPR, care deține două posturi de consilieri județeni aleși prin 

domnul consilier ales domnul Copilău Jenel, precizează că nu se asociază niciunui 
grup. 

Se intră în ordinea de zi: 
1. ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE: 
Domnul Președinte Nitu Lucian ia cuvântul și arată că potrivit prevederilor art. 

31 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 54/24.03.2016, pentru validarea mandatelor, consiliul județean alege prin vot 
deschis dintre membrii săi pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare 
alcătuită din 3-5 consilieri județeni. 
 Domnul Președinte supune la vot numărul de 5 consilieri pentru comisia de 
validare. 
 Cine este: 

- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU,, 

 Domnul Preşedinte de Vârstă precizează că desemnarea candidaţilor pentru 
comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. 
 Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de 
mandate obținute de grupul de consilieri în cauză. 
  În cazul Consiliului Judeţean Olt, numărul membrilor în comisia de validare pe 
grupuri de consilieri este următorul: 

 
Nr. 
Crt. 

Formațiunea politică Nr. mandate de 
consilieri 

Procent Nr. consilieri în 
Comisia de Validare 

1. PSD 19 57,58% 3 

2. PNL 9 27,27% 1 

3. A.L.D.E. 3 9,09% 1 

4. U.N.P.R. 2 6,06% 0 
 
 Grupul PNL precizează că dorește atribuire locurilor în comisia de validare în 
următoarea formulă: PSD să aibă 2 locuri, PNL 2 locuri și ALDE 1 loc. 

Domnul Președinte de Vârstă NIȚU LUCIAN supune la vot următoarea variantă 
de atribuire a celor 5 locurilor în comisia de validare: 

PSD – 3 membri 
PNL – 1 membru 
ALDE – 1 membru  
Prin vot deschis se aprobă cu 22 de voturi pentru și 8 voturi împotrivă variantă, 

de atribuire a locurilor în Comisia de Validare, propusă de Domnul Președinte de 
vârstă. 

 



 
 
 
Au votat împotrivă următorii consilieri județeni aleși: dna. Mirea Siminica, dl. 

Moisescu Ion, dl. Dumitrescu Viorel, dl. Ciucu Gheorghe Ionel, dl. Niculae Florea, dl. 
Nicolescu Gabriel, dl. Radu Marian, dl.Copilău Jenel. 

Conform art. 4 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
54/24.03.2016, alegerea membrilor Comisiei de Validare, se face individual prin votul 
deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire. 

Domnul Președinte de Vărstă NIȚU LUCIAN invită reprezentanții grupurilor la 
desemnarea din rândul consilierilor declarați aleși, să facă propuneri pentru Comisia de 
Validare.  

Domnul Președinte îl invită pe domnul Delureanu Virgil, lider al grupului de 
consilieri ai P.S.D. să facă propuneri pentru cei 3 membri ai Comisiei de Validare. 

Domnul Virgil Delureanu lider al grupului de consilieri ai P.S. D îi propune pe 
următorii consilieri: 

1. Gălan Valeria 
2. Popescu Constantin 
3. Bondrescu Ion Lucian 
Cine este : 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Domnul Președinte de Vârstă NIȚU LUCIAN o invită pe domna Siminica Mirea 

lider al grupului de consilieri ai P.N.L să facă propuneri pentru un membru al Comisiei 
de Validare. 

Domna Siminica Mirea lider al grupului de consilieri ai PNL îl propune pe 
următorul domn consilier: 

1. Nicolescu Gabriel Florin 
Cine este: 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi ,,PENTRU”. 
 
Domnul Președinte de Vârstă NIȚU LUCIAN îl invită pe domnul Ioan Ciugulea 

Președinte al grupului de consilieri A.L.D.E să facă propuneri pentru un membru al 
Comisiei de Validare. 

Domnul Ioan Ciugulea lider al grupului de consilieri ai A.L.D.E îl propune pe 
următorul domn consilier: 

1. Nițu Lucian 
Cine este: 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi ,,PENTRU”. 

 
 
 



 
 
 

Se adoptă Hotărârea Consiliului Județean cu privire la Comisia de 
Validare. 

Cine este: 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi ,,PENTRU”. 
 
Domnul Președinte aduce la cunoștință Comisiei de validare a mandatelor că 

urmează să își aleagă prin vot deschis, din rândul membrilor săi un președinte și un 
secretar. 

 
A fost adoptată HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN cu privire la 

ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE. 
Domnul Președinte de vârstă Nițu Lucian anunță trecerea la punctul 2 de pe 

ORDINEA DE ZI: 
 

2. VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR JUDEŢENI. 
 Domnul Secretar al Județului Gabriel Buleteanu a predat domnului consilier cel 
mai în vârstă Nițu Lucian și celor doi consilieri cei mai tineri Iordache Adrian și 
Draghicesu Dragoș Nicolae dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale 
supleanților, așa cum au fost primite de la B.E.J.. 

Aceste dosare au fost înmânate pentru verificare Comisiei de Validare. 
Domnul Președinte de vârstă Nițu Lucian prezintă procedura de validare a 

mandatelor consilierilor aleși și propune o pauză de 15 minute în timpul căreia 
Comisia de Validare a ales ca președinte pe doamna consilier Galan Valera și secretar 
al Comisia de Validare pe domnul consilier Bondrescu Ion Lucian care au examinat 
alegerea fiecărui consilier județean, după care au propus Consiliului validarea 
mandatelor. 

Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică cu votul 
deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. 
 Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la 
vot. 

Verificarea legalității alegerilor consilierilor județeni se face pe baza unor 
documente cum sunt: 

- documentele cu privire la alegerea consilierilor județeni comunicate de Biroul 
Electoral Județean. 

- documentele cu privire la apartenența politică a consilierilor județeni la data 
validării. 

- documentele privind renunțări la mandat, eventualele cazuri de încălcare a 
condițiilor de eligibilitate, incompatibilitate. 
Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian invită Comisia de Validare să se 

retragă pentru analizarea dosarelor consilierilor județeni aleși și ale supleanților în 
vederea întocmirii Procesului Verbal de validare. 

După verificarea legalității alegerilor consilierilor județeni, doamna consilier 
județean, Gălan Valeria președinte al Comisiei de Validare dă citire procesului verbal 
cu privire la validarea mandatelor domnilor consilieri județeni aleși: 

 



 
 

  Comisia a constatat că: la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, au fost 
aleși un număr de 33 de consilieri județeni, repartizarea mandatelor atribuite pe alianțe 
și partide, fiind următoarea: 

- Partidul Social Democrat : 19 
- Partidul Național Liberal : 9 
- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților : 3 
- Uniunea Națională Pentru Progresul României : 2 

Au renunțat la mandatul de consilier înainte de validare conform art. 33 
coroborat cu art. 90 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, 
cu completările ulterioare, urmând să fie validat conform legii mandatul supleanților 
înscriși pe lista partidului: 

- Milea Nicușor – P.N.L. 
- Știrbu Gigel Sorinel – P.N.L. 
- Toma Ion – U.N.P.R. 
- Adam Luminița – (supleant) – U.N.P.R. 
- Nițuică Laurențiu – ( supleant) – P.N.L. 

 
În acest context comisia propune: 
I. Validarea mandatelor consilierilor aleși după cum urmează: 

1. Bărbulete Ion – P.S.D. 
2. Bondrescu Ion Lucian – P.S.D. 
3. Butnariu Cristian – P.S.D. 
4. Ciucu Gheorghe Alin Sorin – P.N.L. 
5. Ciugulea Ioan – A.L.D.E. 
6. Copilău Jenel – U.N.P.R. 
7. Delureanu Virgil – P.S.D. 
8. Drăghicescu Dragoș Nicolae – P.S.D. 
9. Dima Iulia Daniela – P.S.D. 
10. Dumitrescu Viorel –P.N.L. 
11. Gălan Valeria – P.S.D. 
12. Gheorghe Ionel Cristian – P.S.D. 
13. Grecu Ion Cătălin – P.S.D. 
14. Ioniță Gherghina – A.L.D.E. 
15. Iordache Adrian – P.S.D. 
16. Irimia Ilie – P.S.D. 
17. Matei Mariana – P.S.D. 
18. Mirea Siminica – P.N.L. 
19. Moisescu Ion – P.N.L. 
20. Nedelea Ioan- P.S.D. 
21. Nicolescu Gabriel Florin – P.N.L. 
22. Niculae Florea – P.N.L. 
23. Nițu Lucian – A.L.D.E. 
24. Oprescu Marius – P.S.D. 
25. Popescu Constantin – P.S.D. 
26. Postelnicu Dorin Teodor – P.S.D. 
27. Radu Marian – P.N.L. 
28. Sulger Cornelia – P.S.D. 
29. Vătămanu Victor – P.S.D. 
30. Vitan Nicolae – P.S.D. 



 
 

II. Validarea mandatelor supleanților de pe listele partidelor care completează 
locurile rămase vacante: 

- Belinski Pavel – UNPR 
- Crușoveanu Ionel Bogdan – P.N.L. 
- Panduru Virgil – P.N.L. ” 

Procesul verbal este semnat de comisia de validare. 
 

Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian supune la vot, în ordine alfabetică, 
validarea mandatelor consilierilor județeni.: 
 1. Bărbulete Ion Adrian - P.S.D. 

2. Belinski Pavel - U.N.P.R 
3. Bondrescu Ion Lucian - P.S.D. 
4. Butnariu Cristian - P.S.D. 
5. Ciucu Gheorghe Alin Sorin - P.N.L. 
6. Ciugulea Ioan - A.L.D.E. 
7. Copilău Jenel - U.N.P.R. 
8.Crușoveanu Ionel Bogdan - P.N.L. 
9. Delureanu Virgil - P.S.D. 
10. Drăghicescu Dragoș Nicolae - P.S.D. 
11. Dima Iulia Daniela- P.S.D. 
12. Dumitrescu Viorel -P.N.L. 
13. Gălan Valeria- P.S.D. 
14. Gheorghe Ionel Cristian- P.S.D. 
15. Grecu Ion Cătălin- P.S.D. 
16. Ioniță Gherghina- A.L.D.E. 
17. Iordache Adrian- P.S.D. 
18. Irimia Ilie- P.S.D. 
19. Matei Mariana- P.S.D. 
20. Mirea Siminica-P.N.L. 
21. Moisescu Ion-P.N.L. 
22. Nedelea Ioan- P.S.D. 
23. Nicolescu Gabriel Florin-P.N.L. 
24. Niculae Florea-P.N.L. 
25. Nițu Lucian –A.L.D.E. 
26. Oprescu Marius- P.S.D. 
27. Panduru Virgil – P.N.L. 
28. Popescu Constantin- P.S.D. 
29. Postelnicu Dorin Teodor- P.S.D. 
30. Radu Marian -P.N.L. 
31. Sulger Cornelia - P.S.D. 
32. Vătămanu Victor - P.S.D. 
33. Vitan Nicolae - P.S.D. 
Domnul Presedinte supune la vot individual validarea mandatelor fiecărui 

consilier. 
Cine este : 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
 



 
 
Se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU” validarea mandatului fiecărui consilier 

județean. 
  A fost adoptată, Hotărârea Consiliului Județean Olt cu privire la validarea 
mandatelor consilierilor județeni. 

 
Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian anunță trecerea la punctul 3 de pe 

ORDINEA DE ZI: 
3. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE CONSILIERII JUDEŢENI 
 
Domnul Președinte invită domnii consilieri județeni ale căror mandate au 

fost validate, ca în conformitate cu prevederile art. 90 coroborate cu prevederile art. 
32 alin. (1) din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 11 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 54/24.03.2016, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de 
credință în limba română. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul Județului domnul 
Gabriel Buleteanu dă citire Jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta 
în ordine alfabetică la masa pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, 
pentru a depune juramantul astfel: 

Consilierul va pune mâna stângă pe constituţie şi pe biblie, pronunţă cuvântul 
„JUR”, după care semnează jurământul de credinţă care este imprimat pe un formular 
special. 

Jurământul se semnează în 2 exemplare; un exemplar se păstrează la dosarul de 
validare iar celălalt se înmânează consilierului. 

Domnul Președinte Nițu Lucian, solicită Secretarului Judeţului domnul 
Gabriel Buleteanu să dea citire Jurământului după care dă citire numelui consilierilor 
validaţi în ordine alfabetică pentru a depune jurământul. 

La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare. Se derulează procedura 
de depunere a jurământului. 

Toți consilierii validaţi au depus jurământul. 
Domnul Președinte de vârsta Nițu Lucian anunță trecerea la punctul 4 de pe 

ORDINEA DE ZI: 
4. DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI JUDEŢEAN 

OLT. 
 
  Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian arată că potrivit prevederilor art. 
34 alin (2) din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (8). 
Consiliul Județean se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor județeni 
validați au depus Jurământul. 

Având în vedere că au depus jurământul toți consilierii judeţeni validaţi, 
Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian supune la vot declararea ca legal constituit a 
Consiliului Judeţean Olt. 
 Cine este :  

- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

Se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU,, ca legal constituit Consiliul Județean Olt. 



 
 
A fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt privind Declararea ca legal 

constituit a Consiliului Județean Olt. 
Domnul Președinte de vârstă Nițu Lucian anunță trecerea la punctul 5 de pe 

ORDINEA DE ZI: 
5. ALEGEREA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT. 

 
 

 Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian arată că în conformitate cu art. 101 
alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12, art. 16 și art. 
17 și art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016, 
Președintele Consiliului Județean se alege cu votul secret al majorității consilierilor 
județeni în funcție. 
 Domnul Președinte invită domnii consilieri să facă propuneri pentru funcţia de 
preşedine al Consiliului Judeţean Olt. 
 Domnul consilier Virgil Delureanu liderul grupului PSD face urmatoarea 
propunere: 

1. Marius OPRESCU – PSD 
 Domnul consilier Ciucu Gheoghe Alin Sorin din partea PNL face urmatoarea 
propunere. 
 1.  Moisescu Ion – PNL 
  
 Nemaifiind alte propuneri se acordă o pauza pentru tipărirea buletinelor de vot. 
 
 După pauză Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian îl invită pe asistentul său 
de ședință domnul consilier județean Iordache Adrian sa distribuie buletinele de vot. 
 Domnul Președinte de Vârstă Nițu Lucian explică tehnica votării, astfel: fiecare 
consilier primește un singur buletin de vot, îşi exercită votul în cabina special 
amenajată, barează printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților înscriși pe 
buletinele de vot pe care nu dorește să-i aleagă. Va rămâne nebarat numele unui 
singur candidat pe care dorește să-l aleagă pentru funcția de Președinte al Consiliului 
Județean Olt , după care buletinul de vot se introduce în urnă sub supravegherea 
comisiei de validare. 

Cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt dacă la primul tur 
de scrutin niciun candidat dintre cei propuși nu au obținut minimul necesar de voturi, 
se procedează la al doilea tur de scrutin unde se înscriu primii candidați care au obținut 
cele mai multe voturi. 

Este declarat ales candidatul care a obținut majoritatea voturilor consilierilor 
județeni în funcție.  

Domnul Președinte Nițu Lucian invită Comisia de validare să sigileze urna de 
vot. 

Comisia de validare a sigilat urna de vot. 
Intrarea în cabină pentru a vota se face în ordinea prezentată de Secretarul 

Județului prin citirea listei cu consilierii validati. 
Domnul Secretar al Județului Gabriel Buleteanu dă citire numelui consilierilor 

județeni în ordine alfabetică, iar aceștia merg la cabina de vot să-și exercite dreptul de 
vot. 

După introducerea tuturor voturilor în urnă domnul Președinte Nițu Lucian 
invită Comisia de validare să se retragă și să procedeze la numărarea voturilor iar apoi  



 
 
să prezinte procesul – verbal cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Județean 
Olt. 

Doamna consilier județean Gălan Valeria, Președinte al Comisiei de validare 
prezintă procesul verbal cu ocazia numărării buletinelor de vot. 

Domnul Marius Oprescu a obținut 23 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”. 
Domnul Moisescu Ion a obținut 10 voturi „pentru” şi 23 voturi “împotrivă”. 

 
 Comisia de validare declară ca Președinte al Consiliului Județean Olt a fost ales 
domnul – Marius Oprescu cu 23 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”. 

Se adoptă Hotărârea cu privire la Alegerea Președintelui Consiliului Județean 
Olt domnul – Marius Oprescu. 

Activitatea Președintelui de vârstă Nițu Lucian și a asistenților săi ce mai tineri 
doi consilieri județeni: domnul Iordache Adrian și domnul Drăghicescu Dragoș 
Nicolae încetează, iar conducerea lucrărilor este preluată de către Președintele ales al 
Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu. 

Președintele ales al Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu depune 
Jurământul. 

Domnul Președinte nou ales Marius Oprescu, mulțumește pentru încrederea 
acordată tuturor locuitorilor județului și continuă lucrările ședinței. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, nou ales, domnul Marius 
Oprescu anunță trecerea la punctul 6 de pe ORDINEA DE ZI:  

 
6. Alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt. 
 
Domnul Președinte nou ales Marius Oprescu arată că în conformitate cu 

prevederile art. 101 alin. (1) și (9) din Legea administrației publice locale 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 
și 27 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016, Consiliul Județean 
alege cu votul secret al majorității consilierilor în funcție din rândul membrilor săi doi 
Vicepreședinți. 

Domnul Președinte Marius Oprescu explică tehnica votării, care trebuie 
respectată, astfel: Președintele nou ales domnul Marius Oprescu și fiecare consilier 
primește un singur buletin de vot, își exercită votul în cabina special amenajată, 
barează printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților înscriși pe buletinele de 
vot pe care nu dorește să-i aleagă. 

Vor rămâne nebarate numele a doi candidați și anume aceia pe care dorește 
să-i aleagă, pentru funcția de Vicepreședinți ai Consiliului Județean, după care 
buletinul de vot se introduce în urnă sub supravegherea Comisiei de validare. 

Sunt declarați aleși primii doi candidați care au obținut votul majoritații 
consilierilor în funcție. 

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa 
numai candidații care se află în această situație. 

Intrarea în cabină pentru a vota se face în ordinea prezentată de Secretarul 
Județului prin citirea listei începând cu președintele Consiliului Județean și continuând 
cu consilierii județeni validați. 

Domnul Președinte nou ales domnul Marius Oprescu invită domnii consilieri să 
facă propuneri pentru funcția de Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt. 

 



 
 
Domnul Președinte nou ales domnul Marius Oprescu face următoarele 

propuneri:  
1. Virgil Delureanu  - P.S.D. 
2. Ioan Ciugulea  -  A.L.D.E. 

 Domnul Președinte nou ales domnul Marius Oprescu invită și celelalte grupuri 
să facă propuneri. 
 Domnul consiler județean Jenel Copilău UNPR spune că având numai doi 
consilieri nu pot face  propuneri pentru un președinte și doi vicepreședinți. 
 Domnul consiler județean Floarea Niculae grupul P.N.L. propune pentru funcția 
de vicepreședinți pe domnii consilieri județeni: 
 1. Ciucu Gheorghe Alin Sorin 
 2. Dumitrescu Viorel 
   
 Nemaifiind alte propuneri Domnul Președinte Marius Oprescu  acordă o pauză 
pentru tipărirea buletinelor de vot. 
 Domnul Președinte Marius Oprescu îi invită pe domnii conslieri să se așeze 
pentru reluarea ședintei. 
 Domnul Președinte Marius Oprescu invită Comisia de validare să sigileze urna 
de vot. Comisia de validare a sigilat urna de vot. 
 Domnul consilier județean Moisescu Ion îi propune domnului Președinte Marius 
Oprescu să se distribuie buletinele de vot înainte de intrarea în cabina de vot și nu 
împărțirea lor în timp ce se află așezați la masă. 
 Domnul Președinte Marius Oprescu este de acord. 
 Doamna Popa Floarea, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt este invitată să preia buletinele de vot și să-i aștepte pe 
domnii consilieri în dreptul cabinelor de vot și să li le înmâneze pe rând domnilor 
consilieri pentru a vota în ordinea în care sunt strigați. 
 Intrarea în cabină pentru a vota se face în ordinea prezentată de Secretarul 
Județului domnul Gabriel Buleteanu prin citirea listei cu președintele Consiliului 
Județean Domnul Marius Oprescu  și consilierii județeni validați. 
 Domnul Secretar al Județului Gabriel Buleteanu dă citire numelui președintelui 
și consilierilor județeni în ordine alfabetică, iar aceștia merg la cabina de vot să-și 
exercite dreptul de vot. 
 După introducerea tuturor voturilor în urnă. 
 Domnul Președinte Marius Oprescu: invit Comisia de validare să se retragă și să 
procedeze la numărarea voturilor şi să prezinte procesul – verbal cu privire la alegerea 
vicepreşedinţilor. 
 Domna consilier județean Gălan Valeria, Președintele Comisiei de validare 
prezintă procesul verbal cu ocazia numărării buletinelor de vot: 
 1.  Domnul Delureanu Virgil a obținut 24 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă” 
 2.  Domnul Ciugulea Ioan a obținut 23 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă” 
 3. Ciucu Gheorghe Alin Sorin a obținut 10 voturi „pentru” şi 23 voturi 
„împotrivă” 
  4.  Dumitrescu Viorel a obținut  9 voturi „pentru” și 24 voturi „împotrivă” 
  
 Comisia de validare declară aleși ca Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt  
pe domnii  
 - Delureanu Virgil cu 24 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă” 
          - Ciugulea Ioan  cu 23 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă” 



  
 
 
 A fost adoptată HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN cu privire la 
ALEGEREA VICEPREŞEDINŢILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT. 
  
 Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius Oprescu propune să se 
treacă  la punctul 7 de pe ORDINEA DE ZI: 
  
 7. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt pe 
principalele domenii de activitate. 
 
 Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius Oprescu prezintă 
procedura de Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt pe 
principalele domenii de activitate și precizează că în conformitate cu prevederile art. 
98 coroborat cu prevederile art. 54 din Legea administrației publice locale 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 30 - 32 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016, după constituire Consiliul 
Județean își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
 Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate denumirea 
acestora și numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar se stabilesc de către 
Consiliul Județean Olt în funcție de specificul activităților județului. 
 Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii județeni. 
 Comisiile de specialitate își aleg un președinte și un secretar, prin votul deschis 
al majorității consilierilor ce o compun. 
 Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară legal în prezența majorității 
membrilor în funcție și hotărăsc ca majoritatea membrilor comisiei în funcție. 
 Numărul de membri care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de 
specialitate, se stabilește de către Consiliul Județean, în funcție de configurația politică 
rezultată în urma alegerilor locale. 
 Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius Oprescu Propune 
organizarea unui număr de 6 comisii de specialitate și denumirea lor completă după 
cum urmează: 
 1.Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

2. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 
Publice Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de 
Arhitectură; 

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

4. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 
Protecţie Copii şi Culte; 
 5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 
Comerț;  
 6. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement. 
 

 Propun ca numărul membrilor comisiilor să fie de 5.  
 Supun la vot numărul de 6 comisii de specialitate respectiv titulatura acestora și 
numărul de câte  5 membrii în fiecare comisie. 
 



 
 

Cine este :  
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu 33 de voturi „PENTRU”. 
 
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de 

consilieri, avându-se în vedere de regulă opțiunea acestora, pregătirea lor profesională 
și domeniul în care își desfășoară activitatea. 

Având în vedere configurația politică a Consiliului Județean propun repartizarea 
consilierilor partidelor politice pe fiecare comisie după cum urmează: 

- PSD – cate 3 consilieri in 5 comisii și cate 2 consilieri intr-o comisie 
- PNL – cate 2 consilieri in 3 comisii și cate 1 consilier in 3 comisii 
-ALDE – câte 1 consilier in 2 comisii 
-UNPR – câte 1consilier in 2 comisii 
 
Cine este :  
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu 33 de voturi „PENTRU”. 
 
Fiecare grup de consilieri va face propunerile pentru comisii în funcție de 

opțiunea și pregătirea profesională a consilierilor. Propunerile se vor face în 
ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute de partidele 
componente ale Consiliului Județean Olt, prima propunere o face P.S.D., apoi 
P.N.L. va completa locurile ramase vacante în comisii, urmat de ALDE și UNPR 
care va completa ultimele două locuri vacante. 

Se supune la vot procedura de organizare a comisiilor și algoritmul mai sus 
prezentate: 

Cine este :  
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 
Se aprobă cu 33 de voturi „PENTRU”. 
Se propunere o pauză de 10 minute pentru exprimarea opțiunilor. 
Doamnele și domnii consilieri precizează că nu este nevoie de pauză pentru că s-

au hotărât pe cine să propună. 
Domnul Președinte al Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu invită 

formațiunile politice să facă propuneri pentru Comisiile de specialitate: 
- Invit grupul de consilieri ai P.S.D., să facă propuneri pentru cele 6 

Comisii conform algoritmului anunțat. 
1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat: 
- NEDELEA IOAN 
- POPESCU CONSTANTIN 
- BĂRBULETE ION ADRIAN 

 
 



 
 
 

2. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 
Publice Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de 
Arhitectură: 

- SULGER CORNELIA 
- BONDRESCU ION LUCIAN 
- GRECU ION CĂTALIN 

 
3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 
- VITAN NICOLAE  
- BUTNARIU CRISTIAN 
- GĂLAN VALERIA 
 
4. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 

Protecţie Copii şi Culte: 
- VĂTĂMANU VICTOR 
- POSTELNICU DORIN TEODOR 
- DIMA IULIA DANIELA 
 
5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț: 
- DRĂGICESCU DRAGOȘ NICOLAE 
- IRIMIA ILIE  
- IORDACHE ADRIAN 

 
6. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement: 
- GHEORGHE IONEL CRISTIAN 
- MATEI MARIANA 

 
- Invit grupul de consilieri ai P.N.L, să facă propuneri pentru locurile 

ramase vacante în Comisiile de Specialitate conform algoritmului anunțat. 
  

1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat: 

- MOISESCU ION 
- CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN 

 
2. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de 
Arhitectură: 

- NICOLESCU GABRIEL 
- IONIȚĂ GHERGHINA 

 
3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 
- PANDURU VIRGIL 

 
 



 
 
4. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 

Protecţie Copii şi Culte: 
- DUMITRESCU VIOREL  
- FLOREA NICULAE 

 
5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț : 
- MIREA SIMINICA  
- RADU MARIAN  

 
6. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement: 
- BOGDAN CRUȘOVEANU 

 
- Invit grupul de consilieri ai A.L.D.E, vă rog să faceți propuneri pentru 

locurile ramase vacante în Comisiile de Specialitate conform algoritmului 
anunțat. 
 Domnul Ciugulea Ioan solicită Comisia Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat. 

Domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt precizează ca în 
această comisie sunt deja 5 membrii și să aleagă o altă comisie unde au ramas locuri 
necompletate. 
 

1. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 
Publice Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de 
Arhitectură: 

- IONITA GHERGHINA 
 

2. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement: 
-NIȚU LUCIAN 

 
Invit pe domnii consilieri ai UNPR, să facă propuneri pentru pe locurile 

ramase vacante în Comisiile de Specialitate. 
 Domnul Consilier Județean Copilău Jenel solicită să facă parte din Comisia 
pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public și Privat. 
 Domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt precizează ca în 
această comisie sunt deja 5 membrii și să aleagă o altă comisie. 
 Domnul Consilier Județean Copilău Jenel solicită Comisia pentru Organizarea şi 
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice şi Protecţia 
Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură. 

Domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt precizează că 
nici în această comisie nu poate fi repartizat deoarece sunt deja 5 membrii , singurele 
Comisii unde mai sunt două locuri nerepartizate fiind: 

- Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii. 

- Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement. 
Domnul Consilier Județean Copilău Jenel precizează că dacă nu va fi repartizat la 
Comisiile pe care le-a solicitat mai sus nu-și mai exprimă nicio opțiune pentru 
comisiile în locurile rămase vacante. 



 
 
 Domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt îi explică 
domnului Consilier Județean Copilău Jenel că toți consilierii trebuie sa facă parte ca 
titular din câte o comisie de specialitate iar repartizarea s-a făcut conform procedurii și 
algoritmului votat în unanimitate, respectiv: Fiecare grup de consilieri va face 
propunerile pentru comisii în funcție de opțiunea și pregătirea profesională a 
consilierilor. Propunerile se vor face în ordinea descrescătoare a numărului de mandate 
obținute de partidele componente ale Consiliului Județean Olt, prima propunere o face 
P.S.D., apoi P.N.L. va completa locurile ramase vacante în comisii, urmat de ALDE și 
UNPR care va completa ultimele două locuri vacante. 
 Consilierii care nu au optat pentru a face dintr-o comisie de specialitate vor 
ocupa locurile în comisiile în care nu au fost completat numărul de membri. 
 Supun la vot organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt 
pe principalele domenii de activitate și componența comisiilor în varianta discutată. 
 Cine este:  

- „Pentru?” 
- „Împotrivă?” 
- „Abţineri?” 
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 2 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. 
Au votat împotrivă domnul consilier județean Copilău Jenel și domnul Belinski 

Pavel. 
 
A fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean cu privire la organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt pe principalele domenii de 
activitate. 

  
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius Oprescu propune să se 

treacă  la punctul 8 de pe ORDINEA DE ZI: 
 8. Coordonarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt pe 
principalele domenii de activitate. 
  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Marius Oprescu precizează: 
Pentru o mai bună desfășurare a activității comisiilor, propun ca acestea să fie 
coordonate de vicepreședinții Consiliului Județean și Secretarul Județului după cum 
urmează: 

Domnul Vicepreședinte CIUGULEA ION: 
1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat. 
2. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 

Protecţie Copii şi Culte. 
Domnul Vicepreședinte Delureanu Virgil : 
1. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea 

Lucrărilor Publice Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea 
Monumentelor Istorice şi de Arhitectură. 

2. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 
Comerț. 

Domnul Secretar al Județului:  
1. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii.  
2. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement. 



 
 
Supun la vot coordonarea comisiilor de specialitate conform propunerii 

efectuate : 
Cine este: 
- Pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 2 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. 
Au votat împotrivă domnul consilier județean Copilău Jenel și domnul Belinski 

Pavel. 
A fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean cu privire la coordonarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt pe principalele domenii de 
activitate. 

Tuturor consilierilor județeni li s-a pus la dispoziție o mapa ce conținea 
formularele de declarații de avere de interese și de interese personale precum și un 
compact disc ce conținea regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 
Județean Olt și legislatia aferentă administrației publice. 

Urmează ca după această ședință comisiile să se întâlnească până la sfârșitul 
lunii iunie 2016 în primă ședință pentru alegerea dintre membrii acestora a 
președintelui și secretarului, și eventual pentru stabilirea unor probleme specifice. 

Lucrările ședinței se consemnează într-un proces-verbal în registrul de procese-
verbale ale fiecărei comisii. 

Comisiile își vor desfășura ședințele în cabinetele vicepreședinților și 
secretarului care le coordonează. 

Ordinea de zi este epuizată. 
 Închidem lucrările ședinței. 
 Vă mulțumim și vă dorim succes. 
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