
 

                                                                                                  
                                           

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

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  26.01.2017,  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, 30 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 Gherghină IONIȚA și domnișoara consilier 

județean Ionela Andreea ASAN. 

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, luna decembrie 2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea contribuției lunare de întreținere 

datorata de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt  si/sau de susținătorii legali ai acestora pentru anul 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean 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: stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  activități    

sportive și de agrement 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de 

Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Programului de ocupare temporară a 

forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire Președinte al 

Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  activități    

sportive și de agreement 

6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public 

al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 

 

7. Proiect de hotărâre privind: desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO” 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

comerț 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului și relații cu cetățenii 

 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcției publice 

de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Valeria GĂLAN – Secretar al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului și relații cu cetățenii 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea desființării Camerei Agricole 

Județene Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

comerț 

 

 

 



 

 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: - transformări de posturi în statele de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  –  aparat propriu  și 

servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcției; - modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de concerte; - 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  activități    

sportive și de agreement 

13. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2016 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul IV 2016 
 

Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 

 

15. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul II 2016 
 

Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 

16. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

anul 2016 
 

Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 

17. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în 

familie, în trimestrul IV 2016 
 

Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Olt. 

18. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în 

familie, în semestrul II 2016 
 

Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Olt. 

 

19. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în 

familie, în anul 2016 
 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Olt. 
 

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, cu precizarea că Proiectul 

de hotărâre cu privire la: - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de concerte; - aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” va fi retras. 

Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 
 

 Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 

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

Consiliului Judeţean din data de 09 ianuarie 2017. 

 Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 
 

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 decembrie 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 29 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 29 de voturi „PENTRU” și 1 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea contribuției lunare de întreținere datorata 

de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 

Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt  si/sau de susținătorii legali ai acestora pentru 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. 

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 29 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 29 de voturi „PENTRU” și 1 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice 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. 

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 29 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 29 de voturi „PENTRU” și 1 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de 

Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean 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 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Programului de ocupare temporară a 

forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire Președinte al 

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. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean 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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU menționează faptul că 

se va abţine pentru a evita un conflict de interese. 

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

abținere. S-a abținut: domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU. 
 

- Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public 

al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine solicitând mai multe informații 

despre imobilele la care se face vorbire în proiect. 

Domnul Costinel NETCU, șef serviciu Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 

Județeană de Transport, în cadrul aparatului permanent al Consiliului Județean Olt, răspunde 

că este vorba despre toate fostele centre de plasament care se află în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și despre faptul că în hotărârea 

anterioară nu fusese specificată perioada nedeterminată, iar în ghidurile privind accesarea 

fondurilor europene se prevede să fie precizate atât perioada în care acestea sunt date în 

administrare, cât și faptul că Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt poate interveni cu reparații și modernizări asupra acestor imobile. 



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

 

- Proiect de hotărâre privind: desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO” 

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 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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU menționează faptul că, 

atât dumnealui, cât și domnul Vicepreședinte al Consiliului Judeţean, Virgil DELUREANU, 

se vor abţine pentru a evita un conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abțineri. S-au abținut: domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU și 

domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Virgil DELUREANU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abțineri. S-au abținut: domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius OPRESCU și 

domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Virgil DELUREANU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean 

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 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcției publice 

de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Olt 

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 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea desființării Camerei Agricole Județene 

Olt 

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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: - transformări de posturi în statele de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  –  aparat propriu  și 

servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcției; - modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

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 votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 29 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 29 de voturi „PENTRU” și 1 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la : - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de concerte; - 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” – retras de pe ordinea de zi. 
 

Domnul Preşedinte precizează că ordinea de zi continuă cu prezentarea rapoartelor ce 

se regăsesc în mapele consilierilor. Rapoartele se aprobă fără să mai fie prezentate. Aceste 

rapoarte sunt următoarele: 
 

- Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul IV 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul II 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

anul 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor 

de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în 

trimestrul IV 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”.  
 

- Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 

de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 

semestrul II 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 

de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 

anul 2016 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU”.  
 

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

interpelări. 



Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine spunând că are o 

rugăminte din partea grupului PNL către Comisia de pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, de a înainta o adresă către Casa de 

Asigurări de Sanătate – care se află în contract cu farmaciile din județul Olt, în care să le fie 

adusă la cunoștință situația farmaciilor din județ, și anume faptul că nu există o farmacie cu 

program non-stop decât în Municipiul Slatina, și, de asemenea, să verifice dacă se poate ca și 

în zilele de sărbătoare legale și noaptea să funcționeze o farmacie pe raza acestor orașe. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde că va fi 

realizată această adresă către Casa de Asigurări de Sănătate.  

Domnul consilier județean Marian RADU intervine spunând că are o interpelare către 

domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, cu privire la Ansamblul 

Profesionist „Doina Oltului” care, din anul 2008, nu a mai obținut nicio performanță 

notabilă.  

Domnul consilier județean Marian RADU solicită, din partea grupului PNL, un 

răspuns scris în legătură cu promovarea obiceiurilor și tradițiilor culturale în cadrul 

Ansamblul Profesionist „Doina Oltului” și luarea unor măsuri pentru a imbunătăți 

performanțele Ansamblul Profesionist „Doina Oltului”. 

 

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 
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