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         P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 28.01.2022,  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 30 de consilieri județeni (inclusiv domnii Vicepreședinți ai 

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

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 
Au absentat domnii consilieri județeni Gigi-Nicolae GHENCEA și Adrian 

IORDACHE. 

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 aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor 

reziduale rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
 

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 
 

2. 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 2021 
 

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 vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
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Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement 
  

4. 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 Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 

2022 
 

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 
 

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 şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală pe anii 2023-2025 

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: repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2022 și estimări pe 

anii 2023-2025 
 

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  
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului 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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente 
zonei drumurilor județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în 
domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes 
național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 
județul 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 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în 

Statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Slatina – serviciu social cu 

cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul Complexului 

Servicii Persoane Adulte Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
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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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al S.C. OLT DRUM S.A 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 
 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii 

organizatorice a 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 
 

12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții 

publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al 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 
 

13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții 

contractuale de execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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 
 

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

cotei de 6% din impozitul pe venit 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 
 

15. Proiect de hotărâre pentru completarea 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 

 

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții 

al aparatului de specialitate al Consiliului 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 
 

17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție 

aferentă personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului 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 
 

18. 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 
 



4 

 

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

anului 2021 
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

20. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în trimestrul IV 2021 

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

21. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în semestrul II 2021 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în anul 2021 

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

23. 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 2021 

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

Olt. 
 

24. 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 2021 
Prezintă: doamna  Rădița Piroșca  – Directorul General al  Direcției de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Olt. 
 

25. 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 2021 

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

Olt. 
 

26. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2021 
Prezintă: Consilierii județeni 
 

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

autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2021 
Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor 

 

28.  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 ianuarie 2022 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 

2022 si estimări pe anii 2023-2025 
 

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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2. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru 

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 
 

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 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 ianuarie 

2022. 

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

Se aprobă cu 31 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 31 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei 

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

extraordinare a Consiliului Județean Olt convocată în data de 10.01.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea 

apelor reziduale rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 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 DECEMBRIE 2021 

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 
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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 30 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 30 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 2022 

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 30 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 30 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 Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 

2022 

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 30 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 30 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: 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 2023-2025 
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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,...,4 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 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 2022 și estimări pe 

anii 2023-2025 

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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU anunță că nu 

participă la procedura de vot a articolului cu numărul 7 al acestui proiect 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 și 6 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 7 și se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Marius OPRESCU pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 8,...,10 și se aprobă cu 31 voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi 

„PENTRU”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente 

zonei drumurilor județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în 

domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes 

național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 

județul 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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi 

„PENTRU”. 
 



8 

 

 - Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în 

Statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Slatina – serviciu social cu 

cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul Complexului 

Servicii Persoane Adulte 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,...,5 și se aprobă cu 30 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 30 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 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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii 

organizatorice a 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,...,3 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții 

publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al 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,...,4 și se aprobă cu 30 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 30 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 pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții 

contractuale de execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

 

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

cotei de 6% din impozitul pe venit  pe 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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 

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 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 30 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 30 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 transformare post vacant în statul de funcții 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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,...,3 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție 

aferentă personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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 31 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”. 

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN a părăsit 

sala de ședințe.  
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții  al  Spitalului 

Județean de Urgență Slatina   
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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 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

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

anului 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat 

la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind 

ieșit din sala de ședințe. 
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în trimestrul IV 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare 

la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-

Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în semestrul II 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-

Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în anul 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. 

Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin 

IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- 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 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- 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 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- 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 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

- Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2021 

- adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din 

sala de ședințe. 
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- Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub  

autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2021 - adoptat cu 30 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

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

2022 și estimări pe anii 2023-2025  

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,...,12 și se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru 

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 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

Domnul Președinte face precizarea că la acest proiect de hotărâre a fost formulat 

amendamentul cu numărul 1004/28.01.2022, întrucât după întocmirea acestui proiect, 

prin adresa nr. 517/28.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

1003/28.01.2022, Inspectoratul Școlar Județean Olt ne aduce la cunoștință faptul că 

doamna Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN, membru supleant în Comisia pentru 

Protecția Copilului Olt, nu mai este angajată în cadrul Inspectoratului Școlar Județean 

Olt, propunând totodată înlocuirea acesteia cu doamna Teodora ȚECU - psiholog la 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt. 

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Olt precizează că doamna Teodora 

ȚECU îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 4 alin. (1) și (3) 

din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 

pentru protecția copilului, necesare pentru a putea fi membru/membru supleant în 

cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Olt. 

Având în vedere cele prezentate propun înlocuirea doamnei Felicia-Adelina 

CIOCÎRLAN-ȘERBAN, membru supleant în cadrul Comisiei pentru Protecția 

Copilului Olt, cu doamna Teodora ȚECU - psiholog la Centrul Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt și modificarea în mod corespunzător a articolului 1 din 

Proiectul de hotărâre nr. 23/26.01.2022 cu privire la actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, conform prevederilor acestui amendament. 

Președintele Consiliului Județean Olt supune la vot amendamentul. 
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Amendamentul formulat de Președintele Consiliului Județean Olt se aprobă cu 

30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

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 30 voturi „PENTRU” 

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot Vicepreședintele Consiliului Județean 

Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, astfel cum a fost modificat 

conform amendamentului formulat de Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă 

cu 30 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ionuț-Cătălin IVAN,  fiind ieșit din 

sala de ședințe. 
 

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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