
MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  26 aprilie 2018 
 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 260 din 19 aprilie 2018 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 
2018, orele 11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt, iar 
la lucrările acesteia au fost prezenți 31 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 
Județean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 

A absentat  domnul consilier județean Iordache Adrian. 
Proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat 

în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt a fost retras de pe 
Ordinea de Zi. 

Pe ordinea de zi  au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 16 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 şi 
protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2018- adoptat cu 31 
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu 
Cristian. 

2. aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare „Oltul“ pe anul 2018- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

3. aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

4. aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2018- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

5. aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2018- adoptat 
cu 32 voturi „pentru”. 

6. acordarea în anul 2018  a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru  
unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 
neparticipare la vot, nu a participat la vot doamna consilier județean Matei Mariana. 

7. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
8. transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. De la 
procedura de vot a lipsit domnul consilier județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din 
sala de ședință. 

9. transformarea unui post vacant în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 
Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
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10. aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, 
reactualizat pentru anul 2018- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

11. stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a 
participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian. 

12. transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina- 
adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

13. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
ca urmare a promovării- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

14. - constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 
- desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

15. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045 – 12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni” - 
adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

16. - asociere între Județul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanțării 
evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2018, Ediția a VIII-a; - 
aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 
Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2018, ediția a VIII-a- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

 
De asemenea au fost prezentate: 

 
Raportul 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 I 2018- aprobat cu 32 voturi „pentru”. 

Raportul cu privire  la  activitatea  Comisiei  pentru  Protecția  Copilului desfășurată în 
trimestrul I 2018- aprobat cu 32 voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor publice 
de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și reprezentanţii 
mass-media.  

 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 


