
1 

 

 

  

         P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 28.04.2022,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU și 32 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt: domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum și 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței și precizează că ședința este legal constituită având cvorumul necesar. 

Domnii consilieri județeni au în mape, 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea 

componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

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

Judeţului Olt la data de 31.03.2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

3. 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 și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna MARTIE 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2022 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

Județul Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
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5. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții 

al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și 

în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii 

Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul PRUNĂ Toma - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și 

de Arhitectură 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții  

ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul 

de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de 

concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea componenței nominale 

a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

14. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.11.2020 cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, precum și 
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pentru transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile aflate în domeniul public al 

județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

16. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul I 2022 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

17. 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 I 2022 
 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca - Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt 
 

18.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R O P U N E R E 
        de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a 

                                Consiliului Județean Olt din data de 28 aprilie 2022 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică 

pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina – Pavilion 

Materno-Infantil” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui aparat 

special.  

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  Consiliului 

Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea întrunirii, directorii 

sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum 

și reprezentanții mass-media. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se 

accesează din tablete fiind disponibile pe pagina de internet www.cjolt.ro la secțiunea 

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2022 - Ședința ordinară C.J. Olt - 28 aprilie 2022. 

Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi. 

Se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se supune 

la vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei Marinela 

– Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Olt convocată în data de 18.04.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 

 

Se trece la ordinea de zi. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea 

componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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”. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

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

Județului Olt la data de 31.03.2022 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico 

- Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- 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 și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu 

handicap, pentru luna MARTIE 2022 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect de hotărâre, cât și a celorlalte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea 

de zi, care fac referire la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico 

- Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2022 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

Județul Olt 

Doamna consilier județean Mariana MATEI anunță că nu participă la procedura de 

vot a acestui proiect de hotărâre pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean 

Mariana MATEI pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean 

Mariana MATEI pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 
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Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico 

- Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,8 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții 

al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2022 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum 

și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,6 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii 

Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Olt 

Domnul PRUNĂ Toma - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 

Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie 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,...,5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții  

ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul 

de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
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management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de 

concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean 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”. 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,7 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea componenței nominale 

a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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”. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.      
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2022 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.11.2020 cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, precum 

și pentru transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.  
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile aflate în domeniul public al 

județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 3 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 
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Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.      

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu un număr de 31 voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius 

OPRESCU și Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 4,...,6 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

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

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.      
 

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

trimestrul I 2022 - adoptat cu 33 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 I 2022 - adoptat cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare 

termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina – 

Pavilion Materno-Infantil” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență 

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 4 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

Ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară închise 

lucrările ședinței.      
 

      P R E Ş E D I N T E 

                 Marius OPRESCU  
                                                      SECRETARUL GENERAL 

                            AL JUDEŢULUI 

                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
Întocmit, Consilier principal    

       Ilie-Iulian IONICĂ 
 
I.M.E/I.I.I/1ex 


