
  

 

MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  

din data de 31 ianuarie 2019 

 

 

      Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 16 din 22 ianuarie 2019 

a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 31 

ianuarie 2019, orele 12.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean 

Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ioan CIUGULEA).  

A absentat domnul consilier județean Ion Adrian BĂRBULETE. 

Pe ordinea de zi 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, pentru luna 

DECEMBRIE 2018 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat 

la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de 

interese. 

  2.  stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită 

în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019  - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 

1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

  3. stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care 

dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de 

susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2019 - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

  4. transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

  5.  modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 -  

adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
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  6. transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

  7. aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019  - adoptat cu 31 voturi 

„pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

  8. diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de către Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a 

participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

  9.  transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina -  adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la 

vot doamna consilier județean Gherghina IONIȚĂ, fiind ieșită din sală. 

10.  modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina  -  adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la 

vot, nu a participat la vot doamna consilier județean Gherghina IONIȚĂ, fiind ieșită din 

sală. 

11.  aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, pentru Secția Arte 

și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt -  adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 

12.  modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/25.01.2018 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, 

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data 

de 1 ianuarie 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

13.  includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentru 

modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu 

modificările și completările ulterioare -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

14.  înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt -  adoptat cu 31 voturi „pentru” și 

1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

15.  preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui teren aparținând domeniului 

public al comunei Dobroteasa -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

16.  trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677 -  adoptat cu 

32 voturi „pentru”. 

17.  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019“ - respins cu 21 

voturi „împotrivă” și 11 voturi „pentru”. 

 

De asemenea au fost prezentate: 

 

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2018 -  

adoptat cu 32 voturi „pentru”. 



Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul IV 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestrul II 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 

2018 -  adoptat cu 32 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 IV 2018-  adoptat cu 32 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 semestrul II 2018 -  adoptat cu 32 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 anul 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului  Județean 

Olt în anul 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt în anul 2018 -  adoptat cu 32 voturi 

„pentru”. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2018 -  

adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub  

autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2018 -  adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

 

Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și 

reprezentanții mass-media.  

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                     Marinela-Elena ILIE  

 

 

 
Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia  

         cu societatea civilă 


