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PROCES-VERBAL

încheiat în şedinţa extraordinară a
din data de 09.04.2019, convocată
în temeiul art. 94 (2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul
Marius OPRESCU, 28 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, domnii Virgil DELUREANU şi
Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul judeţului, doamna Marinela-Elena ILIE.
Au absentat domnii consilieri județeni: Ion Adrian BĂRBULETE, Gheorghe
Alin Sorin CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Marian RADU și Constantin
POPESCU.
Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Domnii consilieri judeţeni au în mape,

O r d i n e a d e z i:
1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimări pe anii
2020-2022 pentru bugetul județului Olt
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 bugetului Județului Olt, pe anul
2019 și estimări 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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei
sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar
al anului 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

4. Proiect de hotărâre cu privire la: majorarea capitalului social al S.C. OLT
DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL 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

5. Propuneri, întrebări, interpelări
Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt
în mape.
Se supune la vot de către domnul Preşedinte Ordinea de zi.
Se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, doamna MarinelaElena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 28 martie 2019.
Procesul verbal se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimări pe anii
2020-2022 pentru bugetul județului Olt
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 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul
2019 și estimări pe anii 2020-2022
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine spunând că din
studiul efectuat asupra acestui proiect de buget, a constatat că acesta este mai mic
decât anii precedenți, este un buget al subdezvoltării, motiv pentru care membrii PNL
din cadrul Consiliului Județean Olt vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre.
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,…,12 și se aprobă cu 22 de voturi
,,PENTRU” și 6 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat „ÎMPOTRIVĂ”: domnișoara
consilier județean Ionela Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Tomel
BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel
DUMITRESCU și Florea NICULAE.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 22 de voturi
,,PENTRU” și 6 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat „ÎMPOTRIVĂ”: domnișoara
consilier județean Ionela Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: Tomel
BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel
DUMITRESCU și Florea NICULAE.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 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 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: majorarea capitalului social al S.C. OLT
DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL 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 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU are o propunere din partea
grupului PNL în sensul formării unei comisii în care să fie reprezentanți ai grupurilor
politice din cadrul Consiliului Județean Olt în vederea înființării unei secții de
radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Slatina, având în vedere următoarele
considerente: un echipament de radioterapie are o valoare estimată de aproximativ 10
milioane lei, finanțarea acestuia putând fi obținută fie din fonduri europene, parteneriat
public-privat sau asocierea Consiliului Județean cu alte instituții. În zona Olteniei
există doar două aparate de radioterapie, la Craiova, unul în mediu privat și unul la
Spitalul Județean de Urgență din Craiova, care nu funcționează din lipsă de piese.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde
că înființarea unei secții noi în cadrul Spitalului de Urgență Slatina se face cu avizul
Ministerului Sănătății și va studia posibilitatea achiziționării unui astfel de
echipament.
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, alte persoane din partea
cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI
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Consilier asistent,
Ilie-Iulian IONICĂ
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