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        P R O C E S  - V E R B A L                              

încheiat  în  ședința extraordinară a 

 
din  data  de  09.10.2020,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 29 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și 

domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul General al Județului, doamna 

Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat doamna consilier județean Gherghina IONIȚĂ și domnii consilieri 

județeni Ștefan GHEORGHE, Gabriel Florin NICOLESCU și Marian RADU. 

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, 
 

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: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2020 
 

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 conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.09.2020 

 

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: asocierea între Județul Olt și municipiul 

Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru 

"Ștefan Iordache" Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de servicii încheiat 

în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru "Ștefan Iordache" 

Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției nr.142 din Calendarul 

manifestărilor culturale pe anul 2020 
 

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. Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

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

aparat special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat 

pe mâini cu dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea 

participanților în sală s-a făcut la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru 

sigur fiecăruia. 

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, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în 

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

Ordinea de zi se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei 

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

ordinare a Consiliului Județean din data de 17.09.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2020 

Înainte de a prezenta și supune la vot acest proiect domnul Marius OPRESCU, 

Președintele Consiliului Județean Olt, menționează că pentru acest proiect de hotărâre 

formulează următorul amendament, înregistrat sub numărul 10286/06.10.2020: 

<< În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, în data de 

06.10.2020 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt, ne-a transmis adresa cu 

nr. OT133441/06.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10273/06.10.2020 prin care ne face cunoscut suplimentarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020, cu suma de 

300,28 mii lei pentru stingerea obligațiilor fiscale restante la data de 30 iunie 2020 către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale 

furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu art. 82 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.211/06.10.2020, s-a aprobat 

rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 prin suplimentarea veniturilor secțiunii 

de funcționare și a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 300,28 mii  lei, 

pentru stingerea obligațiilor fiscale restante la data de 30 iunie 2020 către bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor 

de bunuri, servicii și lucrări ai Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

În mod corespunzător se suplimentează veniturile secțiunii de funcționare cu 

suma de 300,28 mii lei la indicatorul 11.02.06 ,,Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale” și a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu aceeași sumă 

la capitolul 66.02 „Sănătate”, paragraful 66.02.06.01 „Spitale generale”, Titlul VI 
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„Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.46 „Transferuri din 

bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății”. 

Conform art. 82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare si art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.211/06.10.2020, modificările introduse în bugetul Județului Olt pe anul 

2020, vor fi validate la prima ședință a Consiliului Județean. 

Astfel, supunem spre aprobare modificările introduse în bugetul județului Olt pe 

anul 2020 conform prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.211/06.10.2020 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea 

de Funcționare pe anul 2020, se reflectă în anexele nr. 1, 1a si 2, 2a la proiectul de 

hotărâre. >> 

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 și 2 împreună cu amendamentul adus de 

Președintele Consiliului Județean Olt și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele  3,...,11 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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

Județului Olt la data de 30.09.2020 

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,...,5 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: asocierea între Județul Olt și municipiul 

Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru 

„Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii 

încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan 

Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției nr.142 din 

Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU spune că având în vedere 

situația care s-a creat prin pandemie evenimentul Festivalul  Național  de Teatru „Stefan 

Iordache” ar fi trebuit reprogramat, deoarece participă mulți cetățeni.  

Directorul Executiv al Direcției Economice Buget-Finanțe, doamna Constanța 

DUMITRU specifică că Festivalul  Național  de Teatru „Stefan Iordache” se desfășoară 

în aer liber, la Teatrul de vară din Caracal. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt explică că 

acest festival era programat inițial în primăvară când era instaurată starea de urgență iar 

acum se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare 

pentru  prevenirea  și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

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,...,5 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”. 

 

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