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

încheiat  în  ședința extraordinară a 

 
din  data  de  20.08.2020 convocată de îndată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) și art. 179 alin. (3)  

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, 24 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și și Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, domnul Virgil DELUREANU  

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

Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat domnii consilieri județeni CĂLEALĂ Dumitru, CIUCU Gheorghe 

Alin Sorin, CRUȘOVEANU Ionel Bogdan, DUMITRESCU Viorel, GIUREA Cătălin-

Petrișor, IRIMIA Ilie, NICOLESCU Gabriel Florin, RADU Marian și VITAN Nicolae.  

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 redistribuirea  produselor contractate în 

cadrul Programului pentru școli al României,  pentru anul școlar 2019-2020, rămase 

nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
 

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. 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 
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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 se 

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

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2020 - Ședința extraordinara de îndată C.J. Olt - 

20 august 2020. 

Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi și se aprobă cu 24 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 30 iulie 2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 24 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea  produselor contractate în cadrul 

Programului pentru școli al României,  pentru anul școlar 2019-2020, rămase 

nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar  

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 și se aprobă cu 24 voturi „PENTRU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 voturi „PENTRU”. 

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier județean COPILĂU Jenel afirmă că o parte dintre consilierii 

județeni nu au fost prezenți astăzi la această ședință, acest lucru evidențiind respectul pe 

care aleșii locali îl arată față de sistemul de învățământ, de copii și de cadrele didactice. 

Domnul Președinte le mulțumește consilierilor județeni că au răspuns așa prompt 

și au participat la această ședință extraordinară convocată de îndată. 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte 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 Asistent   

             Ilie-Iulian IONICĂ 
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