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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  25.10.2018,  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, 33 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. 

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 SEPTEMBRIE 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 rezultatului final la evaluarea 

finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 

20.11.2014-13.10.2018); - constatarea încetării contractului de management al 

managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; - desemnarea 

managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

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 
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala 

termică secția Pneumologie Scornicești” 

 

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

Județului Olt la data de 30.09.2018 

 

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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
 

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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

imobil aparținând domeniului privat al Județului Olt și aflat 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 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

139/30.08.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației 

din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor 

legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sportive și de agrement 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum și cu privire la 

reorganizarea aparatului tehnic, economic și administrativ al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană 
 

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 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea mutării a două posturi vacante în 

statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparat propriu; modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparat propriu 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sportive și de agrement 



 

3 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 
 

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 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a 

unui drum comunal și încadrarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de 

interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

comerț 
 

14. 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 
 

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 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi vacante în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

16. 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 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi 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 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 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 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la 

olimpiadele școlare de specialitate 

 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
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20. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea înființării Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt; -aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 

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 
 

21. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul III 2018 
 

Prezintă: doamna  Marinela-Elena ILIE  - Preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

22. 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 III 2018 
 

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

Olt. 
 

23. Plângerea prealabilă  înregistrată la Consiliul Județean Olt sub numărul 10513 

din 28.09.2018, formulată de doamna Mihaela SAFTA, împotriva Hotărârilor 

Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018 și nr. 145/19.09.2018, prin care solicită 

revocarea hotărârilor atacate și reluarea procedurii de adoptare a acestora 
 

24. 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  25 octombrie 2018 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea repartizării pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale 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 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final obținut de 

domnul Florian DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului proiect de 

management elaborat pentru Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; - aprobarea proiectului de management elaborat de 

domnul Florian DUMITRESCU și a duratei pentru care se va încheia noul contract de 

management; -încetarea contractului de management al managerului (directorului) 

interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

și Cultural Olt;-numirea managerului (directorului) Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 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 
 

  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. 

  Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

procedura de vot domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, fiind ieșit din sala de 

ședință.  
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 Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar 

materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea 

pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

procedura de vot domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, fiind ieșit din sala de 

ședință. 
 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – Elena 

ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului 

Județean din data de 27.09.2018. 

Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. 

Nu a participat la procedura de vot domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, 

fiind ieșit din sala de ședință. 

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 SEPTEMBRIE 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 

2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU și domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, fiind ieșit din sala de 

ședință. 

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

„PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU și domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ, fiind ieșit din 

sala de ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea 

finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 

20.11.2014-13.10.2018); - constatarea încetării contractului de management al 

managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; - desemnarea 

managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

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

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,6 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

„PENTRU”.  
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Domnul consilier județean Gheorghe Sorin Alin CIUCU a ieșit din sala de 

ședință. 
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala 

termică secția Pneumologie Scornicești” 

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 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la procedura de vot domnul consilier județean 

Gheorghe Sorin Alin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședință. 

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

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la procedura de vot domnul 

consilier județean Gheorghe Sorin Alin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședință. 
 

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

Județului Olt la data de 30.09.2018 

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” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la procedura de vot domnul 

consilier județean Gheorghe Sorin Alin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședință. 

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

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la procedura de vot domnul 

consilier județean Gheorghe Sorin Alin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședință. 
 

Domnul consilier județean Gheorghe Sorin Alin CIUCU s-a reîntors în sala de 

ședință. 
 

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

Școlii Populare de Arte și Meserii 

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 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 

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 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

„PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unui imobil aparținând domeniului privat al Județului Olt și aflat în administrarea 

Consiliului Județean Olt 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, menționează 

faptul că nu va participa la votarea art.9 pentru a evita orice conflict de interese. 

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,...,8 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 9 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” şi 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Olt, Marius OPRESCU. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 10,11 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

139/30.08.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației 

din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor 

legate de proiect  

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 33 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

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

statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum și cu privire la 

reorganizarea aparatului tehnic, economic și administrativ al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, menționează că 

acest proiect de hotărâre este prezentat în formă modificată față de proiectul inițial ce a 

fost transmis spre analiză domnilor consilierilor județeni, în sensul că au fost eliminate 

din cuprinsul textului inițial articolele 4 și 5. De asemenea, ca urmare a eliminării din 

textul inițial a celor 2 articole, titlul proiectului s-a modificat, devenind: „Proiect de 

hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina”. 

Astfel, Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, specifică 

faptul că domnii consilieri județeni au în mape forma modificată și dă cuvântul 

domnului consilier județean Nicolae VITAN, pentru a da citire proiectului de hotărâre. 

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 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 



 

8 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, menționează 

faptul că nu va participa la votarea art. 5 și 6 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 5,6 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 

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

Olt, Marius OPRESCU. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 7,8 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea mutării a două posturi vacante în 

statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparat propriu; modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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” 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 32 de voturi 

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

Cristian BUTNARIU. 
 

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

a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 

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 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 



 

9 

- Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a 

unui drum comunal și încadrarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de 

interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 

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,…,7 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi vacante în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al 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 supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

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

2018 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, dă citire 

AMENDAMENTULUI Nr. 11512/24.10.2018 la proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2018: 

„Cu adresa nr. 8897/23.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

11512/23.10.2018, Direcția de Sănătate Publica a Județului Olt, ne aduce la cunoștință 

suplimentarea fondurilor de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății, pentru Spitalul 

Județean de Urgenta Slatina cu suma de 18 mii lei in vederea achiziționării a 2 

echipamente screening auditive prin otoemisiuni acustice. 

În mod corespunzător se propune modificarea următoarelor anexe la proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului județului Olt pe anul 2018 nr. 11293/18.10.2018, 

după cum urmează: -anexele nr. 1, 1b; -anexele nr. 2, 2b;  -anexa nr. 6; -anexa nr. 16; -

anexa nr. 17.” 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma modificată conform 

amendamentului. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public 
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și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,9 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi 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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 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 1,2,3 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la 

olimpiadele școlare de specialitate 

Domnul consilier județean Adrian Ion BĂRBULETE menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

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 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Adrian Ion 

BĂRBULETE. 

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

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

Adrian Ion BĂRBULETE. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: -aprobarea înființării Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt; -aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt 

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

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
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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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,15 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

 - Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul III 2018 

Prin vot deschis se aprobă cu 33 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 III 2018 

Prin vot deschis se aprobă cu 33 de voturi „PENTRU”. 

 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, prezintă 

Plângerea prealabilă  înregistrată la Consiliul Județean Olt sub numărul 10513 din 

28.09.2018, formulată de doamna Mihaela SAFTA, împotriva Hotărârilor Consiliului 

Județean Olt nr. 143/17.09.2018 și nr. 145/19.09.2018, prin care solicită revocarea 

hotărârilor atacate și reluarea procedurii de adoptare a acestora, specificând că ea a fost 

analizată de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt și în urma analizei 

efectuate s-a propus respingerea plângerii ca neîntemeiate si menținerea celor două 

hotărâri ca fiind legale și temeinice. 

Se supune la vot Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 10513/28.09.2018 și este respinsă cu 24 de voturi „PENTRU” respingerea 

plângerii și 9 voturi „ÎMPOTRIVA” respingerii, au votat împotrivă: doamna 

consilier județean Asan Ionela-Andreea și domnii consilieri județeni Băețica Tomel, 

Căleală Dumitru, Ciucu Gheorge Alin Sorin, Crușoveanu Ionel Bogdan, Dumitrescu 

Viorel, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea și Radu Marian. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea repartizării pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale 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 1,2,3 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final obținut de 

domnul Florian DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului proiect de 

management elaborat pentru Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; - aprobarea proiectului de management elaborat de 

domnul Florian DUMITRESCU și a duratei pentru care se va încheia noul contract de 

management; -încetarea contractului de management al managerului (directorului) 

interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

și Cultural Olt; -numirea managerului (directorului) Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 
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Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

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 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,7 și se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

Domnul consilier județean Marian RADU are o interpelare specificând că i se 

pare o inițiativă foarte bună încadrarea celor două tronsoane de drum comunal în 

categoria funcțională a drumurilor de interes județean. De asemenea, consideră că acest 

nou drum județean ar trebui sa devină o prioritate pentru reabilitare, considerându-l o 

soluție ajutătoare pentru fluidizarea traficului din orașul Balș. 

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

acest proiect de hotărâre a fost inițiat întrucât acest nou drum județean este absolut 

necesar derulării proiectului de Management al Deșeurilor. 
 

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. 
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Marius OPRESCU 
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