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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 28.01.2021, 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 31 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.
Menționăm că în prezent Consiliul Județean Olt funcționează cu un număr de 31
de consilieri județeni în funcție, ca urmare a încetării înainte de termen a mandatului de
consilier județean ca urmare a demisiei începând cu data de 04.01.2021 a domnului
IRIMIA Ilie din calitatea de consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean Olt
sub nr. 23 din 04.01.2021.
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,

Proiectul Ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane
adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ca serviciu social cu
cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, prin restructurarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița”
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 înființarea serviciului social cu cazare
,,Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina” în
cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare al ,,Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr.1 Slatina”
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
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3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului
Județean 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 desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului Administrativ 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
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

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în trepte profesionale
imediat superioare celor deținute
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

7. Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor
Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.)
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

8. 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 2020
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

9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru 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

10. 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
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
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11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de
funcții ale 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 cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a
Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi 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

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții
ale centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și
Asistență Șopârlița”, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura
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

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și 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 Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

17. 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 Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a
managementului Muzeului Județean 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

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2021
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
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20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului
de organizare și funcționare a comisiei
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,
Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de
Arhitectură

21. Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor
Președintelui Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

22. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al
anului 2020
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată
în trimestrul IV 2020
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

24. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată
în semestrul II 2020
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată
în anul 2020
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

26. 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 2020
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

27. 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 2020
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

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 anul 2020
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

29. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2020
Prezintă: Consilierii județeni

30. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub
autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2020
Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor

31. Propuneri, întrebări, interpelări.
4

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 – 28 ianuarie
2021.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 32 de 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 Judeţean Olt convocată în data de 29.12.2020.
Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ca serviciu
social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență
Șopârlița”
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la
procedura de vot a acestui proiect, cât și la procedura de vot a proiectelor de hotărâre ce
fac referire la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înscrise
pe ordinea de zi pentru a evita un posibil conflict de interese.
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 31 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 31 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 înființarea serviciului social cu cazare
,,Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina” în
cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare al ,,Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr.1 Slatina”
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Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU precizează că la
acest proiect de hotărâre a formulat amendamentul înregistrat sub nr. 781/25.01.2021 pe
baza avizului Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii
și Adopții nr.31744/08.01.2021 înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt sub nr.1212/08.01.2021, privind înființarea Locuinței Maxim
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 ”Slatina”, fără personalitate
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
cu o capacitate de 6 locuri, cu sediul în municipiul Slatina, str. Oltului, nr.107, județul
Olt, după cum urmează:
”În tot cuprinsul Proiectului de hotărâre nr.150/30.09.2020, inclusiv în titlul
Proiectului de hotărâre și în anexa la Proiectul de hotărâre, sintagma ,,în cadrul
Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” se va înlocui cu sintagma ,,în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în cadrul
Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina”.”
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU precizează că
textul complet al amendamentului este disponibil în mape, drept urmare supune
aprobării amendamentul formulat.
Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 31 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.
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,...,6 și se aprobă cu 31 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 31 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 desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului
Județean 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 32 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 30 voturi „PENTRU” și
2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni GHEORGHE
Ionel Cristian și ANGHEL Marian Viorel, pentru a evita un posibil conflict de
interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „PENTRU”
și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni GHEORGHE
Ionel Cristian și ANGHEL Marian Viorel, pentru a evita un posibil conflict de
interese.
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- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului Administrativ al Centrului
Județean de Cultură și Artă 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 32 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 30 voturi „PENTRU”
și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Ion
Adrian BĂRBULETE și Ilie HĂU, pentru a evita un posibil conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „PENTRU”
și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Ion
Adrian BĂRBULETE și Ilie HĂU, pentru a evita un posibil conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
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 32 voturi „PENTRU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în trepte profesionale
imediat superioare celor deținute
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 32 voturi „PENTRU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor
Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.)
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 32 de voturi
„PENTRU”.
Domnul consilier județean VITAN Nicolae anunță că toți consilierii județeni
nominalizați în proiectul de hotărâre nu vor participa la procedura de vot a acestui
proiect.
Domnul VITAN Nicolae – 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 26 voturi „pentru” și 6
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Ion Adrian
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BĂRBULETE, Cristian BUTNARIU, Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU, Cătălin Petrișor
GIUREA, Constantin POPESCU și Nicolae VITAN, pentru a evita un posibil conflict
de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „pentru” și 6
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Ion Adrian
BĂRBULETE, Cristian BUTNARIU, Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU, Cătălin Petrișor
GIUREA, Constantin POPESCU și Nicolae VITAN, pentru a evita un posibil conflict
de interese.
- 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 2020
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” 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 31 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
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 supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 31 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 31 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 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 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 supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 31 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 31 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 modificarea organigramei și a statului de
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funcții ale 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 32 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a
Consiliului Județean 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 32 de voturi
„PENTRU”.
Domnul VITAN Nicolae – 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 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean
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 32 de voturi
„PENTRU”.
Domnul VITAN Nicolae – 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 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi 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,...,5 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și
Asistență Șopârlița”, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura
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,...,3 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 1
9

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 31 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 modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și 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 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 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 31 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 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,...,3 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a
managementului Muzeului Județean 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 32 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 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2021
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 31 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.
10

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului
de organizare și funcționare a comisiei
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 32 de voturi
„PENTRU”.
Domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului,
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor
Președintelui Consiliului Județean Olt
Domnul Președintele precizează că în conformitate cu prevederile art. 192 alin.
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a funcției de președinte al
consiliului județean, de suspendare a mandatului președintelui consiliului județean,
precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile acestuia
sunt exercitate de drept de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean,
prin vot secret, cu majoritate absolută, cu respectarea drepturilor și obligațiilor
corespunzătoare funcției de președinte al consiliului județean.
Prin majoritate absolută se înțelege, conform art. 5 lit. cc) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilor în funcție ai organului colegial.
Fiecare consilier, inclusiv Președintele Consiliului Județean, primește un singur
buletin de vot și exercită votul folosind cuvintele: DA sau NU.
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU îl
nominalizează pe domnul Virgil DELUREANU pentru a exercita primul atribuțiile
Președintelui în situațiile prevăzute la art. 192 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea
opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.
Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului județean sau
au fost folosite ambele cuvinte (și DA și NU).
Abținerile se numără la voturile împotrivă.
Domnul Președintele solicită o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.
Se redactează și se tipăresc buletinele de vot.
11

Domnul Președintele propune constituirea unei Comisii alcătuită din 5 consilieri
județeni cu respectarea configurației politice a Consiliului Județean, Comisie care va
proceda la numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului,
după cum urmează: 3 membri consilieri PSD și 2 membri consilieri PNL.
Se supune la vot propunerea constituirii comisiei care va proceda la numărarea
voturilor și întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului și se aprobă cu 32 de
voturi „PENTRU”.
Din partea Partidului Social Democrat propunerile sunt făcute de către domnul
Președinte și sunt următoarele: BUTNARIU Cristian, Valeria GĂLAN, Emil-Vergilius
MARINESCU.
Din partea Partidul Național Liberal propunerile sunt făcute de către domnul
consilier județean DUMITRESCU Viorel și sunt următoarele: NICOLESCU GabrielFlorin și CĂLEALĂ Dumitru.
Se supune la vot componența comisiei care va proceda la numărarea voturilor și
întocmirea procesului-verbal cu rezultatul votului și se aprobă cu 32 de voturi
„PENTRU”.
Domnul Președintele solicită sigilarea urnei de vot.
Urna de vot a fost sigilată.
Domnul Președintele solicită distribuirea buletinelor de vot.
Secretarul General al Județului, doamna Marinela – Elena ILIE îi nominalizează
pe rând, în ordine alfabetică, pe Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius
OPRESCU și pe consilierii județeni pentru a le înmâna buletinele de vot. Președintele
Consiliului Județean Olt și consilierii județeni se prezintă la cabina de vot unde votează.
După exercitarea votului, Președintele Consiliului Județean Olt și fiecare consilier
introduce în urna sigilată buletinul de vot.
După ce Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și toți
consilierii județeni și-au exprimat votul, urna este preluată de Comisia constituită pentru
numărarea voturilor care se retrage pentru numărarea voturilor și pentru întocmirea
procesului-verbal cu rezultatul votului.
După revenirea în sala de ședințe Comisia constituită pentru numărarea voturilor
predă Președintelui Consiliului Județean, Procesul-Verbal cu rezultatul votului.
În urma votului a fost desemnat domnul Virgil DELUREANU Vicepreședintele
Consiliului Județean Olt să exercite primul atribuțiile Președintelui în situațiile
prevăzute la art. 192 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu 24 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Nu au fost luate
în calcul 5 buletine de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului județean,
fapt consemnat în procesul verbal de numărare a voturilor.
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU îl invită pe
domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu
Cetățenii să prezinte articolul 2 la prezentul proiect de hotărâre.
Articolul 2 se aprobă cu 32 voturi pentru.
Întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 24 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Nu
au fost luate în calcul 5 buletine de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea
consilierului județean, fapt consemnat în procesul verbal de numărare a voturilor.
- Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului
2020 - adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul IV 2020 - adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
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- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
semestrul II 2020 - adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
anul 2020 - adoptat cu 32 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 2020 - adoptat cu 32 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 2020 - adoptat cu 32 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 2020 - adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2020 adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub
autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2020 - adoptat cu 32 voturi „PENTRU”.
Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară închise
lucrările ședinței.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Întocmit,
Consilier principal
Ilie-Iulian IONICĂ

I.M.E/I.I.I/1ex
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