
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  24 noiembrie 2016 
 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 361 din 
16.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 24 noiembrie 2016, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 31 de consilieri 
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil 
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 

  A absentat domnul consilier județean Nicolae Vitan. 
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 

adoptării  14 proiecte de  hotărâre cu privire la: 
 
 
1. transformare posturi, desființare post și înființare post în statul de funcții 

al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului” - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

2. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

3.transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

4. aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt- adoptat cu 32 
voturi „pentru”. 



5. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna octombrie 2016- adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 
neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 
Butnariu. 

6. recificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

7. aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru 
acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă-adoptat cu 31 voturi „pentru” și 
1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 
Butnariu. 

8.completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
154/29.09.2016 cu privire la acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători 
din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive 
internaționale precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, 
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/27.10.2016- adoptat cu 
32 voturi „pentru”. 

9.  înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt- adoptat cu 
32 voturi „pentru”. 

10. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt Nr. 104/27.07.2016 
pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții 
„Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” - 
adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

11. trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, din domeniul public 
al Județului Olt în domeniul public al orașului Balș- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

12. trecerea unor imobile și a terenului aferent din domeniul public al 
Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al 
Comunei Vișina- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

13.aprobare participare consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean 
Olt la cursuri de pregătire, formare și perfecționare  profesională în mandatul 2016-
2020 - proiectul de hotărâre nu a fost adoptat,  întrucât nu a întrunit numărul de 
voturi necesar.  

Au votat „pentru” 11 consilieri județeni și 21 de consilieri județeni au votat 
„împotrivă”. Au votat împotrivă: Marius Oprescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, Virgil Delureanu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan 
Ciugulea, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Bărbulete Ioan Adrian, 
Bondrescu Ion Lucian, Butnariu Cristian, Drăghicescu Dragoș Nicolae, Dima Iulia 
Daniela, Gălan Valeria, Gheorghe Ionel Cristian, Grecu Ion Cătălin, Ioniță 



Gherghina, Iordache Adrian, Irimia Ilie, Matei Mariana, Nedelea Ioan, Nițu 
Lucian, Popescu Constantin, Postelnicu Dorin Teodor, Sulger Cornelia și 
Vătămanu Victor. 

14.modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-
media.  

 
 

 
P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                     Secretarul judeţului Olt 
                                                                     Gabriel BULETEANU     

 
 
 
 
 
 

 Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


