
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  25 mai 2017 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 226 din 
17.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 25 mai 2017, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 29 de consilieri 
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil 
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 
           A absentat doamna consilier județean Sulger Cornelia și domnii consilieri 
județeni Ciucu Gheorghe Alin Sorin și Moisescu Ion. Domnul consilier județean 
Nicolae Vitan a întârziat, ajungând în sala de ședințe începând cu proiectul de 
hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 
adoptării 17 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 
1.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 aprilie 2017-adoptat cu 28 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, 
nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian Butnariu. 

2. aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala 
Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului-Festival 
interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu”, ediția a V-a- adoptat cu 30 voturi 
„pentru”. 



3. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” - adoptat cu 30 
voturi „pentru”. 

4.  rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017- adoptat cu 30 voturi 
„pentru”. 

5.  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” - 
adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

6.  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt-
adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot 
doamna consilier județean Matei Mariana. 

7. transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt” - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

8. aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la 
organizarea „Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a adoptat cu 29 voturi 
„pentru” și 1 abținere, s-a abținut domnul consilier județean Radu Marian. 

9.    transformare  posturi  în  statul  de funcții al  SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

10.  transformare posturi în statul de funcții al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt- adoptat cu 30 
voturi „pentru”. 

11. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

 12.- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a Managementului 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului”; - aprobarea continuării exercitării contractului de management de către 
managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului” - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

13. aprobare organigramă și stat de funcții pentru Serviciul Județean de 
Pază- adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

14.transformare posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion 
Minulescu” - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

15.atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale EDYTRANS OLITUR 
2016 S.R.L. - adoptat cu 30 voturi „pentru”. 

16.  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 
privind  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a 



cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat- adoptat cu 30 voturi 
„pentru”. 

17. - constatare pierdere a calităţii de membru al  Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică;- desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică- adoptat cu 30 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.  
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