
  

 

MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  

din data de 28 februarie 2019 

 

 

      Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 38 din 21 februarie 2019 

a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 28 

februarie 2019, orele 11.00. 

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

Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 33 de consilieri județeni (inclusiv Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ioan CIUGULEA).  

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 11 

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 

IANUARIE 2019 - adoptat cu 32 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. transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale 

din structura direcției - adoptat cu 32 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. trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C -  adoptat cu 

33 voturi „pentru”. 

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

Urgență Slatina -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

  5.  numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și 

Registrul de evidență a garanțiilor locale  -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

  6. desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de 

Sănătate Olt - adoptat cu 32 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot 

domnul consilier județean Ionel Cristian GHEORGHE, pentru a evita un posibil conflict de 

interese. 
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  7. aprobarea  proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația şi conștientizarea 

publicului privind gestionarea deșeurilor -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

  8. constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării 

interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, prin decesul managerului  -  adoptat 

cu 33 voturi „pentru”. 

  9. desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

-  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

10. completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019“ -  adoptat cu 33 

voturi „pentru”. 

11.  aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 5207 din 30.05.2017 

încheiat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei și Romanaților pentru realizarea 

proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial 

Social – Cultural” -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

 

De asemenea au fost prezentate: 

 

- Raport cu  privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui 

Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 

31 decembrie 2018 -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

- Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor 

specifice în anul 2018 -  adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

- Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de 

Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din județul Olt, pentru anul 

2019 -  adoptat cu 33 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 


