
 

                                                                                                  
                                           

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

încheiat în şedinţa ordinară a 

 
din data de 15.12.2016, 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, 31 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 domnii consilieri județeni: Ion MOISESCU și Adrian IORDACHE. 

Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 

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

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU propune un moment de reculegere în 

memoria fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Buică Gheorghe. 

 S-a ținut un moment de reculegere. 

Domnii consilieri judeţeni au în mape, 

 

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

 

1. 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 

 

2. 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, luna noiembrie 2016 
 

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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3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 2/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea programelor 

de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală 
 

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 alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 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 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului 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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale 

în anul 2017” 

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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2016 
 

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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat 

la chiriile pentru  spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017 
 

Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

156/2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul 

auto al Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea sau de sub autoritatea acestuia 
 

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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10. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 

conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2017 

Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  

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

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile 

prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017;  

- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de 

interes județean, pentru anul 2017 
 

Iniţiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agreement 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a 

tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene  pentru  anul 2017 
 

Iniţiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt și domnul Virgil DELUREANU – 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt   

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

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2017 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

comerț 
 

14. Proiect de hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

107/24.09.2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții 

„Reabilitare si reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstetrică – Ginecologie situat la 

parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență 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 cu privire la: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: numirea Consiliului de Administrație al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale  „Doina Oltului” 
 

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 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea statului de funcții, a organigramei și 

al numărului de personal ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 
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18.  Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2017 
 

Iniţiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt și domnul Virgil DELUREANU – 

Vicepreşedintele 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 
 

19.  Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei 

împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a 

Asociaților la Societatea „Bursa de Cereale Corabia” SRL 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

comerț 
 

20. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

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 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

 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 24 noiembrie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
  

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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 1,2,.,6 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- 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 noiembrie 2016 

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 consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu va participa 

la vot, pentru a evita orice conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului  
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nr. 2/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea programelor 

de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală 

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 1,2 și se aprobă cu 23 de voturi ,,PENTRU” și 8 

voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: doamna consilier județean: Siminica MIREA, 

domnișoara consilier județean: Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Viorel DUMITRESCU, Niculae 

FLOREA, Marian RADU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 de voturi ,,PENTRU” și 8 

voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: doamna consilier județean: Siminica MIREA, 

domnișoara consilier județean: Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Viorel DUMITRESCU, Niculae 

FLOREA, Marian RADU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 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 1,2,3 și se aprobă cu 23 de voturi ,,PENTRU” și 8 

voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: doamna consilier județean: Siminica MIREA, 

domnișoara consilier județean: Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Viorel DUMITRESCU, Niculae 

FLOREA, Marian RADU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 de voturi ,,PENTRU” și 8 

voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: doamna consilier județean: Siminica MIREA, 

domnișoara consilier județean: Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Viorel DUMITRESCU, Niculae 

FLOREA, Marian RADU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului 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. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, 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 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine spunând că ar dori să o 

cunoască pe domnișoara Camelia CISMARU pentru a primii mai multe informații de la 

aceasta. Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde 

spunând că domnisoara Camelia CISMARU va fi invitată la ședința următoare și că face 

parte dintr-o asociație, nu este membru al Consiliului Județean Olt. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,.,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în 

anul 2017” 

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 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2016 

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 1,2,.,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat 

la chiriile pentru  spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017 

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 1,2,.,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” 
 

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

156/2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul 

auto al Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea sau de sub autoritatea acestuia 

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 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 

conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2017 

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 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile 

prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017;  

- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de 

interes județean, pentru anul 2017 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

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

parte. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a 

tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene  pentru  anul 2017 

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 1,2,.,9 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2017 

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 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

107/24.09.2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții 

„Reabilitare si reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstetrică – Ginecologie situat la 

parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” 

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 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine spunând că din raportul 

proiectului de hotărâre reiese faptul că se va reînnoi faianța și că dumnealui consideră că nu 

este folosită atât de mult faianța din spațiile cu posibilitatea de infectare, astfel că s-ar putea 

folosi o vopsea specială. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt îi dă cuvântul domnului Gheorghe 

NISTOR din cadrul Serviciului Tehnic, Investiții al Direcției Tehnică și Investiții, care 

explică faptul că soluția tehnică a fost modificată pentru că fusese respinsă de ISU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

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 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: numirea Consiliului de Administrație al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale  „Doina Oltului” 

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 Olt, Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis.  
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Persoanele nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

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

județean Lucian NIȚU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

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

județean Lucian NIȚU. 
 

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

al numărului de personal ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2017 

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 1,2,.,10 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei împuternicite 

să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților la 

Societatea „Bursa de Cereale Corabia” SRL 

Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri, întrebări, 

interpelări. 

Domnul consilier județean Marian RADU intervine spunând că are o cerere și o 

lămurire. Acesta citează din Regulamentul de Ordine Interioară, articolele conform cărora 

consilierii județeni au obligația de a aduce la cunoștința cetățenilor toate faptele si actele 

administrative ce îi interesează în legătură cu activitatea județului. De asemenea, atât 

Secretarul General al Județului, dar și angajații aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean trebuie să acorde sprijin pentru redactarea proiectelor de hotărâri. În cadrul unui alt 

articol, se menționează faptul că, printr-o cerere scrisă către președintele Consiliului 

Județean, consilierii județeni pot să ceară informații utile pentru exercitarea mandatului, iar 

serviciile de specialitate vizate sunt obligate să le furnizeze în termenul stabilit. Se poate 

refuza satisfacerea cererii dacă aceasta privește secrete de stat sau de serviciu, caz în care 

refuzul este adus la cunoștința consiliului, care va decide în ședință secretă. 
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Cu privire la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, domnul consilier județean 

Marian RADU solicită, din partea grupului PNL, să se formuleze răspuns la adresa formulată 

de dumnealui și înaintată la Consiliul Județean Olt, în termen de 15 zile. 
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte 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. 

           

 
P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Gabriel BULETEANU 
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