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P R O C E S  - V E R B A L                              

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  25.08.2016,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul 

Marius OPRESCU, 27 de consilieri judeţeni ( inclusiv Președintele Consiliului Județean   

și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean domnii  Virgil DELUREANU şi Ioan 

CIUGULEA),  precum şi  Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

Au absentat doamna consilier județean Siminica MIREA și domnii consilieri  

județeni: Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU, Ion MOISESCU, Florea NICULAE, Virgil 

PANDURU și Constantin POPESCU. 

         Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 

lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.   

          Domnii consilieri judeţeni au în mape, 

 

O r d i n e a  d e  z i: 

 

1. 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 iulie 2016. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 
  

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 

17.12.2015 
 

 Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 
 

5. Proiect de hotărâre privind: atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM S.N.C. 

 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 

 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: modificare raport de serviciu prin transfer în 

interesul serviciului. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: înființarea funcției contractuale de director 

general adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Serviciu Județean de Pază Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.  
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a promovării. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,    

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
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11. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post la Cabinetul Președintelui 

Consiliului Județean Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,    

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km 

din drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al 

Județului Olt în domeniul public al Municipiului Slatina. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

15. Proiect de hotărâre privind: aprobarea proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN 65) – Verguleasa (intersecție 

DN 67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: Adunarea Generala a Acționarilor la SC „OLT 

DRUM” S.A. SLATINA. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

17. Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

P R O P U N E R I de suplimentare a ORDINII DE ZI: 
 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui număr de 6 (șase) consilieri 

județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP). 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

2.  Proiect de hotărâre referitor la: încetare mandat de consilier județean. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
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3.  Proiect de hotărâre privind: utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 

 
Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget - finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în 

mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte ordinea de zi.  

Se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU” (unanimitate de voturi). 

 

Domnul Preşedinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar 

materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte suplimentarea pentru 

ordinea de zi. 

Se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU” (unanimitate de voturi). 

 

 Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 

BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean din data de 28 iulie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU” ( unanimitate de voturi). 

 

Se trece la ordinea de zi. 

 

- 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 iulie 2016.  

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 26 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016.  

  Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,7 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU solicită clarificări cu privire la 

destinația sumei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2015, pentru că nu le regăsește în raportul aferent proiectului de hotârâre. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU răspunde că destinația 

respectivei sume se regăsește în realizarea unor proiecte de investiții cum ar fi: „Realizare 

instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”, „Realizare sistem de 

detecție și semnalizare incendiu la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” și „Reabilitare-

Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești Olt, faza studiu de 

fezabilitate”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 

17.12.2015. 

Domnul Ilie Irimia – Președintele 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 1,2,3 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM S.N.C.. 

Domnul Ilie Irimia – Președintele 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,…,5 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Olt. 

Doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,…,4 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificare raport de serviciu prin transfer în 

interesul serviciului. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,…,4 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înființarea funcției contractuale de director general 

adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Serviciu Județean de Pază Olt. 
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Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,…,5 și se aprobă cu 26 de voturi ,,PENTRU” și 1 

vot ,,ÎMPOTRIVĂ”. 

A votat împotrivă: domnul consilier județean Copilău Jenel. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU solicită clarificări privind motivele pentru 

care urmează să fie înființată funcția contractuală de director general adjunct al Serviciului 

Județean de Pază Olt.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU răspunde că motivația 

este prezentată în raportul de specialitate. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 de voturi ,,PENTRU” și 1 

vot ,,ÎMPOTRIVĂ”.  

A votat împotrivă: domnul consilier județean Copilău Jenel. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu adoptat cu 23 de voturi 

„pentru” și 4 abțineri.  

S-au abținut doamna consilier județean Mariana Matei și domnii consilieri județeni 

Dorin - Teodor Postelnicu, Gheorghe Alin Sorin Ciucu și Butnariu Cristian. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu cu 23 de voturi „pentru” și 4 

abțineri.  

S-au abținut doamna consilier județean Mariana Matei și domnii consilieri județeni 

Dorin - Teodor Postelnicu, Gheorghe Alin Sorin Ciucu și Butnariu Cristian. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a promovării. 

Domnul Victor Vătămanu, Președintele 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 1,2,3 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post la Cabinetul Președintelui 

Consiliului Județean Olt. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte.  

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii. 

Domnul Victor Vătămanu, Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 

Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis.  

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 25 de voturi „PENTRU” și 2 

abțineri. 

S-au abținut: domnii consilieri județeni Ion-Adrian BĂRBULETE și Marian RADU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 25 de voturi „PENTRU” și 2 

abțineri. 

S-au abținut: domnii consilieri județeni Ion-Adrian BĂRBULETE și Marian RADU. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis.  

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,…,4 și se aprobă cu 24 de voturi „PENTRU”, 2 

abțineri și 1 vot împotrivă. 

S-au abținut: doamna consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier județean 

Ionel-Cristian GHEORGHE. 

A votat împotrivă domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 de voturi „PENTRU”, 2 

abțineri și 1 vot împotrivă. 

S-au abținut: doamna consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier județean 

Ionel-Cristian GHEORGHE. 

A votat împotrivă domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din 

drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului 

Olt. 

Doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine cu precizarea că acest proiect de 

hotărâre a mai fost prezentat în ședința anterioară.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU răspunde că acest 

proiect este modificat pentru că firma de cadastru a actualizat măsurătorile. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,…,4 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN 65) – Verguleasa (intersecție 

DN 67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. 

Doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,…,12 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU.  

La articolul 10 s-a abținut: domnul Președinte al Consiliului Județean Marius 

OPRESCU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: Adunarea Generala a Acționarilor la SC „OLT 

DRUM” S.A. SLATINA. 

Domnul Nicolae Vitan – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă proiectul 

de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis.  

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU solicită informații despre veniturile și 

cheltuielile utilizării unui autovehicul dintr-un contract de comodat cu SC „OLT DRUM” 

S.A. SLATINA.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU răspunde domnului 

consilier județean Jenel COPILĂU că va primi informațiile solicitate de la domnul Secretar 

al Județului Olt. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 20 de voturi ,,PENTRU” și 7 

abțineri.  

S-au abținut: doamnele consilier județean Gălan Valeria și Ioniță Gherghina și domnii 

consilieri județeni Postelnicu Dorin - Teodor, Viorel Dumitrescu, Nicolescu Gabriel Florin, 

Grecu Ion Cătălin și Bondrescu Ion Lucian. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 20 de voturi ,,PENTRU” și 7 

abțineri și 1 vot ,,ÎMPOTRIVĂ”. 

S-au abținut: doamnele consilier județean Gălan Valeria și Ioniță Gherghina și domnii 

consilieri județeni Postelnicu Dorin - Teodor, Viorel Dumitrescu, Nicolescu Gabriel Florin, 

Grecu Ion Cătălin și Bondrescu Ion Lucian. 

 

Se trece la propunerile de suplimentare a Ordinii de zi. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui număr de 6 (șase) consilieri 

județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP).. 

Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis.  

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu aprobat cu 22 de voturi 

„PENTRU” și 5 abțineri. 
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S-au abținut: domnii consilieri județeni Pavel BELINSKI, Ion Lucian BONDRESCU, 

Ioan NEDELEA, Lucian NIȚU, Nicolae VITAN.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 22 de voturi ,,PENTRU” și 5 

abțineri. 

S-au abținut: domnii consilieri județeni Pavel BELINSKI, Ion Lucian BONDRESCU, 

Ioan NEDELEA, Lucian NIȚU, Nicolae VITAN.  
 

- Proiect de hotărâre referitor la: încetare mandat de consilier județean. 

Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi 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 27 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind: utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare 

de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 27 de voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi: propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU propune creșterea limitei de viteză 

legală pe drumul european pe tronsonul localității Balș la 70 km/h pentru traversarea facilă a 

orașului. 

Domnul consilier afirmă că este nevoie de 45 de minute pentru traversarea orașului. 

Domnul Președinte îi răspunde domnului consilier Viorel DUMITRESCU faptul că 

poliția rutieră trebuie să găsească soluții în acest sens. 

Nemaifiind alte propuneri, alte întrebări sau discuții, domnul Președinte declară 

închise lucrările ședinței, la care au participat şefii de servicii și de compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte persoane din partea cetăţenilor şi 

reprezentanţii mass-media, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
 

 

 

 

       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Gabriel BULETEANU 
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