
 

                                                                                                  
                                           

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

încheiat în şedinţa ordinară a 

 
din data de 23.03.2017, 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, 32 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului Județean   

și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean domnii Virgil DELUREANU şi Ioan CIUGULEA),  

precum şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

A absentat domnul consilier județean Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU. 

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 transformare post în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 

 

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

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul 

județului Olt 
 

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 
 

3.  Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor 

de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor. 
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Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

4.  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Județului Olt în 

cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

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

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 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 

urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 

urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2018-2020 
 

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 
 

6.  Proiect de hotărâre cu privire la:  modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean 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 aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 şi 

estimările pe anii 2018-2020 
 

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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii 
 

9.   Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 
 

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 
 

10.   Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 



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

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

11.   Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume 

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

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 

 

12.  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu   lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 

handicap, luna februarie 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

13.    Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

S.C OLT DRUM S.A pe anul 2017 
 

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 

 

14.  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico- economice 

cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele de investiţii 

„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 703B, DJ 657B, DJ 651B, DJ 642A, DJ 

653, DJ 546E, DJ 703D, DJ678E și DJ 643C”, finanțate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean 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 documentațiilor tehnico-economice cu 

principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi 

„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 544A și DJ 644” și a documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 546C”, propuse a fi incluse pentru 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

16.    Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R O P U N E R I 

de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Olt din data de 23 martie 2017 
 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 



 

2.  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea 

acordului de parteneriat  pentru  proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 
 

Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 

 

3.  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Olt 
 

Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, explică necesitatea 

suplimentării ordinii de zi, proiectele privind Casa Fântâneanu și DJ 546 devenind eligibile 

pentru finanțare. 
 

 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 23 februarie 2017. 

 Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

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

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul 

județului Olt 

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” și 1 

vot împotrivă. A votat împotrivă:domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 



 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1 

vot împotrivă. A votat împotrivă:domnul consilier județean Jenel COPILĂU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor 

de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

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. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Județului Olt în 

cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

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 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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

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

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius 

OPRESCU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius 

OPRESCU. 
 

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

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 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 

urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 

urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2018-2020 

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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

 

 



- Proiect de hotărâre cu privire la:  modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare 

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 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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 şi 

estimările pe anii 2018-2020 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

județului 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. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 

în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de 

cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. 

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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 



Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 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 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre 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 

februarie 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 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C 

OLT DRUM S.A pe 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 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico- economice cu 

principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele de investiţii „Lucrări 

de modernizare drumuri județene pe DJ 703B, DJ 657B, DJ 651B, DJ 642A, DJ 653, DJ 

546E, DJ 703D, DJ678E și DJ 643C”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu 

principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi 

„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 544A și DJ 644” și a documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 546C”, propuse a fi incluse pentru 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013 

 



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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

Se trece la propunerea de suplimentare a Ordinii de zi. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”  și a cheltuielilor legate de proiect 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea 

acordului de parteneriat  pentru  proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea 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 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 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 mulțumește Direcției 

Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru 

răspunsurile primite la interpelarea anterioară și că are o nouă interpelare legată de drumurile 

județene pe care o va depune, solicitând un răspuns scris.  

 

Domnul consilier județean Victor VĂTĂMANU intervine spunând că are câteva 

cuvinte de spus din partea Secretarului General al Organizației Meteorologice Mondiale cu 

ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei. 

 

 



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 
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           Gabriel BULETEANU 
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