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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 28.03.2019, 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, 31 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.
Au absentat: doamna consilier județean Gherghina IONIȚĂ și 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,

Ordinea de zi:
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 FEBRUARIE 2019
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 proiectului „VENUS – Împreună
pentru o viață în siguranță!”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al
proiectului
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. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 20202022
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
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comerț

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de
funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt și a situațiilor financiare 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului
de organizare şi funcționare a comisiei
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

9. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean
Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unei părți din zona
drumului județean DJ 703
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 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu
personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea
comisiei de soluționare a contestațiilor
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

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt,
în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului
județean DJ 703C
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
2

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în
statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea
numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și
a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
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

14. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând
domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean
Olt în anul 2018
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

15. Propuneri, întrebări, interpelări.

PROPUNERI
de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 28 martie 2019
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019
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

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în
mape.
Domnul consilier județean Marian RADU intervine spunând că grupul PNL
va fi împotriva proiectului de hotărâre aflat pe suplimentarea ordinii de zi, motivat
de faptul că nu a fost suficient timp pentru a-l studia. Domnul Președinte al
Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde că prima dată se supune
la vot ordinea de zi, după care se va supune la vot si suplimentarea ordinii de zi.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
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 22 de voturi ,,PENTRU” si 9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat
împotrivă: domnișoara consilier județean Ionela Andreea ASAN și domnii consilieri
județeni: Tomel BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel
Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU,
Niculae FLOREA și Marian RADU.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – Elena
ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare a
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Consiliului Județean din data de 21.03.2019.
Procesul verbal se aprobă cu 31 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 FEBRUARIE 2019
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 30 de voturi ,,PENTRU” și
1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian
BUTNARIU pentru a evita orice conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU pentru a evita orice conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „VENUS – Împreună
pentru o viață în siguranță!”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al
proiectului
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 20202022
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 31 de voturi.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt”
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
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„PENTRU”.
Domnii consilieri județeni Gheorghe Alin Sorin CIUCU și Marian RADU au ieșit
din sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2019
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 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și
2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: domnii consilieri județeni Gheorghe Alin
Sorin CIUCU și Marian RADU, fiind ieșiți din sala de ședință.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi
,,PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: domnii consilieri județeni
Gheorghe Alin Sorin CIUCU și Marian RADU, fiind ieșiți din sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de
funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt
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 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”
și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian
BUTNARIU pentru a evita orice conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU pentru a evita orice conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt și a situațiilor financiare 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului
de organizare şi funcționare a comisiei
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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului,
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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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona
drumului județean DJ 703
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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu
personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea
comisiei de soluționare a contestațiilor
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 31 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt,
în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului
județean DJ 703C
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în
statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea
numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și
a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate
6

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016
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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: doamna consilier județean Mirela VASILE
pentru a evita orice conflict de interese.
Se supun la vot, pe rând, articolele 6,7 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
„PENTRU”.
- Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând
domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean
Olt în anul 2018
Prin vot deschis se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019
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 22 de voturi ,,PENTRU” si
9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier județean Ionela
Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Tomel BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ,
Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU,
Gabriel Florin NICOLESCU, Niculae FLOREA și Marian RADU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 22 de voturi
,,PENTRU” si 9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: domnișoara consilier
județean Ionela Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Tomel BĂEȚICA,
Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU,
Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Niculae FLOREA și Marian
RADU.
Domnul consilier județean Marian RADU intervine amintind că a avut o solicitare
în ședința anterioară legată de repartizarea sumelor privind impozitului pe venit când a
solicitat situaţia rezultată în urma consultărilor cu primarii referitoare la necesitățile
fiecărei localități. Din informațiile pe care le deține, există localități care nu vor mai
avea bani pentru funcționare începând cu luna august.
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De asemenea, domnul consilier precizează faptul că deși nu a avut suficient timp
să facă o analiză completă a proiectului de hotărâre a reușit să constate că localitățile
care au primari PNL au cele mai puţine fonduri alocate, comparativ cu localitățile care
au primari PSD și au primit sume mult mai mari, precizând că acesta este motivul
pentru care grupul PNL a votat împotrivă.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde că
situația descrisă nu este reală, precizând că sunt foarte multe localități cu primari PSD
care primesc suma minimă repartizată. Principiul conform căruia au fost repartizați
acești bani este cel stabilit împreună cu toți primarii prezenți la consultările realizate în
acest sens, conform legii, astfel: din banii primiți de la guvern se scad indemnizațiile
pentru handicap, se scade fondul de salarii și fiecare primărie trebuie sa rămână cu o
sumă de 600 mii lei pentru funcționare. Aplicând această formulă sumele au fost
repartizate inițial astfel încât fiecare comună să dispună de 600 mii lei necesari pentru
funcționare, iar suma rămasă a fost repartizată astfel: 100 mii lei pentru fiecare comună,
500 mii lei pentru orașe și 1000 mii lei pentru municipii.
De asemenea domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
îi spune că repartizarea este una obiectivă cu scopul de a asigura buna funcționare a
tuturor primăriilor localităților din județ până la sfârșitul anului, iar din calculele
efectuate de Consiliul Județean Olt, pe baza situațiilor existente la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Olt și la Trezoreria Municipiului Slatina a rezultat că
sumele repartizate sunt suficiente fiecărei primării să funcționeze în mod normal până la
sfârșitul anului.
Domnul consilier județean Marian RADU susține că deși nu a primit situația
solicitată, din informațiile pe care le deține, există foarte multe comune care încasează
sume foarte mici ca venituri proprii.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
domnului consilier că i-a pus la dispoziție raportul cu sumele, că toate comunele din
județul Olt au venituri proprii, întrebându-l pe domnul consilier dacă știe formula de
calcul cu privire la veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale.
Domnul consilier județean Marian RADU precizează că această formulă se
regăsește la articolele 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine spunând că este important
că s-au asigurat bugetele de funcționare a consiliilor locale și, ulterior, se poate discuta
despre alte sume repartizate.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU confirmă că
acest lucru a fost realizat, asigurându-se bugetele de funcționare tuturor consiliilor
locale.
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.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE
I.M.E/I.I.I/1ex

Consilier asistent
Ilie-Iulian IONICĂ
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