
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  24 august 2017 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 442 din 17 august 
2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data 
de 24 august 2017, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de consilieri județeni (inclusiv 
Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ioan 
Ciugulea). 
           Au absentat doamna consilier județean Dima Iulia Daniela și domnul consilier 
județean  Dumitrescu Viorel.  

Pe ordinea de zi  au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 20 de 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 iulie 
2017- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot 
domnul consilier județean Cristian Butnariu. 

2.aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar 
Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

3. aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului 
local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

4. aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – 
Fosta Vilă de  Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect - adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 



5.  rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

6.aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de 
proiect- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

7.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții 
„Construire podețe tubulare pe drumurile județene din județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 
643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, 
DJ642A” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

8.aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt” și a 
cheltuielilor legate de proiect- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

9.aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10.aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” și a cheltuielilor legate de 
proiect- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

11.consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea 
denumirii Olt-Romanați județului Olt- adoptat cu 21 voturi „pentru” și 10 voturi 
„împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni: Asan Ionela –Andreea, 
Belinski Pavel, Căleală Dumitru, Ciucu Gheorghe Alin Sorin,  Copilău Jenel, 
Crușoveanu Ionel Bogdan, Moisescu Ion, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea și 
Radu Marian. 

12. alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 
Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2017- adoptat cu 21 voturi 
„pentru” și 10 voturi „împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni: Asan 
Ionela –Andreea, Belinski Pavel, Căleală Dumitru, Ciucu Gheorghe Alin Sorin,  Copilău 
Jenel, Crușoveanu Ionel Bogdan, Moisescu Ion, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea 
și Radu Marian. 

13. transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

14.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
„Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt” - 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

15. transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

16. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 



17.  - reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Olt; - 
aprobare Regulament de organizare si funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului 
a județului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

18.înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt- adoptat 
cu 31 voturi „pentru”. 

19. aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului 
comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor- adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 

20. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
„Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” - adoptat 
cu 31 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 

 
 
 
 

                                                                     Secretar al judeţului 
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 Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                   

 
 


