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P R O C E S – V E R B A L 

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 26.01.2023,  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 Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, 

domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum și Secretarul General 

al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

A absentat domnii consilieri județeni GHENCEA Gigi-Nicolae, Adrian IORDACHE, 

Ioan NEDELEA și Nicolae VITAN. 

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 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 DECEMBRIE 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  
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 

persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023 
 

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 stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  

și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023 
 

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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A pe anul 2023 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Emil MARINESCU - Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026 
 

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: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) -

Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN67B)”  
 

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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina  - Pavilion Medicală” 
 

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  
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

sediului Centrului Militar Județean 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 
 

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

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 
 

11. Proiect de hotărâre privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 

6% din impozitul pe venit  pe anul 2023 
 

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  
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-

Balș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel 
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Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului 
 

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 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 

546C, km 0+000-6+011, L= 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 

de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

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 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, L=11,600 km, 

comuna Cungrea (intersecție  DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

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 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 
 

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 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, 

comuna Schitu, 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 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul  de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

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  
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului 

județean DJ 643 

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 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  

actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de  

Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”   
 

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 
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20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru 

pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul 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 
 

21. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu 

pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura 

Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt 
 

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 
 

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 și 

estimări pe anii 2024-2026 
 

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 
 

23. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post 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  
 

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 

2022 
 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

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

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

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

semestrul II 2022 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

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

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

28. 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 IV 2022 
Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Olt. 
 

29. 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 

semestrul II 2022 
Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Olt. 
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30. 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 anul 

2022 
Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Olt. 
 

31. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2022 
Prezintă: Consilierii județeni 
 

32. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea 

Consiliului Județean Olt în anul 2022 
Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor 
 

33. 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 26 ianuarie 2023 
 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023 
 

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 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

precum și pentru personalul din cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților 

Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023 
 

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 

 

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023 
 

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 
 

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 2023 - Ședința ordinară C.J. Olt – 26 ianuarie 2023. 

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

Se aprobă cu un număr de 29 de 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 29 voturi „PENTRU”. 
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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 din data de 09.01.2023. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 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 DECEMBRIE 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 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 un număr de 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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023 

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 și 2 și se aprobă cu un număr de 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 un număr de 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 stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  

și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023 

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 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 un număr de 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A pe anul 2023 

Domnul Emil MARINESCU - Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice și Comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026 

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 un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) -

Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN67B)” 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina  - Pavilion Medicală” 

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 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 și 2 și se aprobă cu un număr de 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 un număr de 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. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea 

sediului Centrului Militar Județean Olt” 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

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

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,...,3 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 

6% din impozitul pe venit  pe anul 2023 

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 29 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-

Balș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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,...,6 și se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 

Domnul consilier județean Constantin POPESCU a ieșit din sala de ședințe. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 

546C, km 0+000-6+011, L= 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 

de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 28 de voturi 

”PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Constantin 

POPESCU fiind ieșit din sala de ședință. 

Domnul consilier județean Constantin POPESCU a revenit în sala de ședințe. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 3,...,5 și se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, L=11,600 km, 

comuna Cungrea (intersecție  DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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,...,6 și se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 de voturi 

”PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 

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 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, 

comuna Schitu, județul 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 un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul  de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

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 29 voturi 

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

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului 

județean DJ 643 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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,...,4 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați 

pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de  Psihiatrie 

Cronici Schitu-Greci”   

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 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru 

pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul 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 și 2 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 

obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 

8, municipiul Slatina, 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 și 2 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 și 

estimări pe anii 2024-2026   

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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,11 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2022 - 

adoptat cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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

trimestrul IV 2022 - adoptat cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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

semestrul II 2022 - adoptat cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

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

2022 - adoptat cu 29 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 IV 2022 - adoptat cu 29 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 

semestrul II 2022 - adoptat cu 29 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 anul 

2022 - adoptat cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2022 - adoptat 

cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

- Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea 

Consiliului Județean Olt în anul 2022 - adoptat cu 29 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023 

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 un număr de 29 voturi 

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

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

precum și pentru personalul din cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților 

Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023 

Doamna Valeria GĂLAN - Secretar 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 29 voturi 

„PENTRU”.   
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023 

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 un număr de 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 un număr de 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. 
 

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 
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