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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 30.09.2021, 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 28 de consilieri județeni (inclusiv domnul Vicepreședinte al
Consiliului Județean Olt, Virgil DELUREANU) precum și domnișoara consilier
juridic superior TĂNĂSESCU Magda-Ștefania.
Au absentat domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ionuț-Cătălin
IVAN, doamna consilier județean Mariana MATEI și domnii consilieri județeni
Adrian IORDACHE, Dorin-Teodor POSTELNICU.
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,

Proiectul Ordinii 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 și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu
handicap, pentru luna AUGUST 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. 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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar
2021 – 2022 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă
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

4. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale
locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul
judeţului 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară
la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de
funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
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

8. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premiu pentru rezultate deosebite în
domeniul culturii
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

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al 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

10. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul
public al județului Olt și 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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului „Clădire
psihiatrie-dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în
domeniul public al județului 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

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

13. Propuneri, întrebări, interpelări.

PROPUNERE
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 30 septembrie 2021

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata
serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost
delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe
timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în
administrarea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

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 SARSCoV-2.
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 2021 - Ședința ordinară C.J. Olt – 30
septembrie 2021.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 29 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 29 voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul domnișoarei consilier juridic superior
TĂNĂSESCU Magda-Ștefania pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Olt convocată în data de 14.09.2021.
Procesul verbal se aprobă cu 29 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 și Protecția Copilului Olt,
pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2021
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la
procedura de vot a 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 și 2 și se aprobă cu 28 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.

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 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.
- 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 29 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru
anul școlar 2021 – 2022 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean
de Cultură și Artă Olt
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 și 2 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: înlocuirea unui membru al echipei
intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul județului Olt
Domnul Președinte propune pentru celeritate procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 29 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,...,3 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: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2021
Domnul Președinte face precizarea că la acest proiect de hotărâre a fost
formulat amendamentul cu numărul 10096/27.09.2021, întrucât după întocmirea
acestui proiect prin referatul nr. 1335/OT/30.08.2021, înregistrat la Consiliul Județean
Olt sub nr. 9170/01.09.2021 si aprobat de ordonatorul principal de credite, Direcția
Generala Probleme Speciale - Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale a
Județului Olt, solicită suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 5 mii lei în
vederea reparației autovehiculului Dacia Duster cu nr. înmatriculare OT-02-CJO.
Astfel se propune suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 5 mii lei la
capitolul 54.02 ,,Alte servicii publice generale’’, subcapitolul 54.02.50 ,,Alte servicii
publice generale’’, titlul II ,,Bunuri si servicii’’, prin diminuarea cu aceeași suma de la
capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03 –
„Autorități executive”, titlul II ,,Bunuri si servicii’’.

Având în vedere contextul actual epidemiologic generat de valul patru al
pandemiei cu virusul SARS COV-2, este necesară achiziția unui nebulizator
dezinfecție la sediul Consiliului Județean Olt, în vederea dezinfectării spațiilor
interioare ale clădirii administrative, în valoare estimata de 22 mii lei.
Astfel se propune suplimentarea creditelor bugetare la capitolul 51.02
“Autorități publice și acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”
titlul XIII ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 22 mii lei, prin diminuarea cu aceeași
suma de la titlul II ,,Bunuri si servicii’’.
Având în vedere cele prezentate, propun modificarea și completarea
Proiectului de hotărâre nr. 137/21.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului Județului
Olt pe anul 2021, după cum urmează:
1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, care va avea
următorul cuprins:
,,Art.51. Se aprobă rectificarea Listei poziției ,,Alte cheltuieli de investiții”
defalcată pe categorii de bunuri la capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni
externe” paragraful 51.02.01.03 – „Autorități executive”, pe anul 2021, conform
anexei nr. 6’’.
2. Articolul 6 se modifica și va avea următorul cuprins:
,,Art.6. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre’’.
Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului Olt pe anul
2021 ca urmare a acestui amendament, se vor reflecta în anexele nr. 1, 1a, 1b, 5 si 6 la
hotărâre.
Președintele Consiliului Județean Olt supune la vot amendamentul.
Amendamentul formulat de Președintele Consiliului Județean Olt se aprobă cu
29 de voturi „PENTRU”.
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,...,7, împreună cu amendamentul formulat
de Președintele Consiliului Județean Olt, și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, împreună cu amendamentul
formulat de Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă cu 29 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe
anul 2021
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 supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă care este urgența și
destinația alocării acestei sume.
Domnul Președintele Consiliului Județean Olt îi răspunde că este o urgență,
deoarece este vorba de un ajutor pentru reconstrucția și finalizarea unui cămin cultural
construit din fonduri europene, care a fost afectat de un incendiu.
Se supun la vot, pe rând, articolele 2 și 3 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: cu privire la transformarea unor posturi
vacante în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
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,...,3 și se aprobă cu 29 de voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premiu pentru rezultate deosebite
în domeniul culturii
Domnul Președinte propune pentru celeritate procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 29 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,...,3 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 modificarea statului de funcții al 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 29 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în
domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt
Domnul Președintele Consiliului Județean Olt anunță că nu participă la
procedura de vot a articolului 3 la proiectul de hotărâre pentru a evita un posibil
conflict de interese.
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,...,2 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”.
Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Marius OPRESCU, Președintele
Consiliului Județean Olt, pentru a evita un posibil conflict de interese.
Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului
„Clădire psihiatrie-dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al
municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt

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,...,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 aprobarea efectuării inventarierii anuale a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale
Județul Olt
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,...,4 și se aprobă cu 29 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „PENTRU.
Se trece la ordinea de zi suplimentară.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru
plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost
delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe
timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în
administrarea Consiliului Județean Olt
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.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă dacă aceste prețuri
și tarife se vor plăti de către Consiliul Județean Olt.
Domnul Președintele îi răspunde că plata serviciilor respective se va face de
către Consiliul Județean Olt.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 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.
Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară
închise lucrările ședinței.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Întocmit,
Consilier principal
Ilie-Iulian IONICĂ

M.S.T./I.I.I/1ex

