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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  26.04.2018,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administrației 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și 

domnul Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE. 

A absentat domnul consilier județean: Adrian IORDACHE. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței şi precizează că ședința este legal constituită având cvorumul 

necesar. 

Domnii consilieri județeni 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 şi protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2018 
 

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: 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 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și 

de Arhitectură 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

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

anului 2017  
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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 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe 

anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

și comerț 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 31.03.2018 
 

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: acordarea în anul 2018  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 Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 
 

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 transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unor spații dintr-

un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 

 

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire 

a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități    sportive și de agrement 
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12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități    sportive și de agrement 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: - 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 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045 – 

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

         Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,               

          Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: - 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 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

18. 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 I 2018 
 

          Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Olt 
 

19. Raport cu privire  la  activitatea  Comisiei  pentru  Protecția  Copilului 

desfășurată în trimestrul I 2018 
 

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului 
 

20.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
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Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, intervine 

cu precizarea că proiectul numărul 9 (respectiv, Proiect de hotărâre cu privire la 

darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt) va fi retras de pe ordinea de 

zi, deoarece nu s-au întrunit toate formalitățile cu Arhivele Naționale pentru a putea da 

în folosință spațiul respectiv. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt 

în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi cu amendamentul 

retragerii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la darea în folosință 

gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 

administrarea Consiliului Județean Olt. 

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – 

Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean din data de 29.03.2018. 

 Procesul verbal se aprobă cu 32 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 şi protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2018 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului 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 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU. 

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 consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: 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 

Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția 

Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, 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”. 
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Domnul consilier județean Jenel COPILĂU solicită prezentarea unui raport de 

activitate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

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

anului 2017 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului 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 plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe 

anul 2018 

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 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

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

,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU solicită prezentarea unui raport de 

activitate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 31.03.2018 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului 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: acordarea în anul 2018  a sprijinului 

financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând 

cultelor  religioase din Județul Olt 

Doamna consilier județean Mariana MATEI menționează faptul că nu participă 

la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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 31 de voturi 

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean 

Mariana MATEI. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean 

Mariana MATEI. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,8 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 transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, 

învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte, prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU părăsește sala de 

ședință. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU”. Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU lipsește de la 

procedura de vot, fiind ieșit din sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU”. Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU lipsește de la 

procedura de vot, fiind ieșit din sala de ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. Domnul 

consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU lipsește de la procedura de vot, fiind 

ieșit din sala de ședință. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU se întoarce în sala de 

ședință. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 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 Planului de Analiză şi Acoperire 

a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement 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”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Olt 

Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul 

Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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 31 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 31 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement 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: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 

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: - 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 
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Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul 

Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 32 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045 – 

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni” 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele Comisiei pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția 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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

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

,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - 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 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, 

menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 2, pentru a evita orice 

conflict de interese. 

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 supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” si 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 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 I 2018 

Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
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- Raport cu privire  la  activitatea  Comisiei  pentru  Protecția  Copilului 

desfășurată în trimestrul I 2018 

Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
 

Domnul Consilier Județean Viorel DUMITRESCU are o interpelare cu privire 

la o petiție prin care i-a fost sesizat faptul că printr-o hotărâre a Consiliului Județean 

Olt, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt, au fost 

transformate mai multe posturi de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor 

publice, printre care și posturi de medici, solicitând mai multe detalii despre acest 

aspect. 

  Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde 

că va primi un răspuns scris cu privire la cele solicitate. 
 

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 

cetățenilor și reprezentanții mass-media. 
           

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

        

 
 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

                 Marinela-Elena ILIE 

         

 

 

 

 

 

 
Consilier asistent 

             Ilie-Iulian IONICĂ 
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