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

încheiat  în  ședința extraordinară a 

 
din  data  de  22.02.2021,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  

cu modificările și completările ulterioare 

 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU și 25 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

Județean, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum şi 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat domnii consilieri județeni Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel-Bogdan 

CRUŞOVEANU, Viorel DUMITRESCU, Gigi-Nicolae GHENCEA, Adrian IORDACHE și 

Ioan NEDELEA. 

La ședință a participat și domnul consilier județean Ciprian-Florentin ALEXE al cărui 

mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 4/04.02.2021, 

pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021, care după 

depunerea jurământului a intrat în exercițiul funcției de consilier județean, participând la 

votarea Proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 

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. Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către 

supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă definitivă 

nr. 4/04.02.2021, pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte 

cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca 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 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale și pentru sumele din cota de 14% 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 anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 
 

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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării 

nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

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 
 

5. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui aparat 

special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat pe mâini cu 

dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea participanților în sală s-a făcut 

la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru sigur fiecăruia. 

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  Consiliului 

Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea 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 sunt în mape.  

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

Ordinea de zi se aprobă cu 25 voturi „PENTRU” și și 1 neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Marian-Viorel ANGHEL, fiind ieșit din sala de 

ședințe. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei Marinela – 

Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean din data de 28.01.2021. 

Procesul verbal se aprobă cu 25 voturi „PENTRU” și și 1 neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Marian-Viorel ANGHEL, fiind ieșit din sala de 

ședințe. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

 - Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către 

supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă definitivă 

nr. 4/04.02.2021, pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021. 

Domnul Președinte precizează că prin Încheierea civilă definitivă nr. 4/04.02.2021, 

pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021 a fost validat 

mandatul de consilier județean pentru domnul Ciprian-Florentin ALEXE - supleant pe lista 

Partidului Social Democrat. 

Domnul Președinte îl invită pe domnul supleant Ciprian-Florentin ALEXE al cărui 

mandat a fost validat de Tribunalul Olt, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de 

credință în limba română în conformitate cu prevederile art. 172 coroborate cu prevederile art. 

117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Jurământul se depune după următoarea procedură: domnul supleant Ciprian-Florentin 

ALEXE al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Olt, depune următorul jurământ în limba 

română: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în 

puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu!”. 

  Jurământul este imprimat pe un formular special care este semnat pe rând, în două 

exemplare, de către domnul supleant Ciprian-Florentin ALEXE. Un exemplar al jurământului 

se păstrează la dosarul prezentei ședințe, iar al doilea se înmânează consilierului județean 

validat.  

La depunerea jurământului asistența se ridică în picioare.  

Domnul Ciprian-Florentin ALEXE, consilier validat, a depus jurământul și a intrat în 

exercițiul funcției de consilier județean, participând la votarea Proiectelor de hotărâre aflate pe 

ordinea de zi. Numărul consilierilor județeni în funcție prezenți la ședință a devenit 26. 

Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE îi înmânează 

domnului consilier județean Ciprian-Florentin ALEXE un extras din Codul administrativ și din 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare, acesta având obligația ca în termen de 15 

zile de la data depunerii jurământului, dacă există cazuri de incompatibilități prevăzute de 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare, să renunțe la una din calitățile care 

produce această stare de incompatibilitate. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte 

cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără 

personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU precizează că la acest 

proiect de hotărâre a formulat amendamentul înregistrat sub nr. 1736/22.02.2021 întrucât între 

data emiterii Proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 și data 

avizării acestuia de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii 

și Adopții, conform Avizului nr.220/25.01.2021 înregistrat la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.6057/02.02.2021, în Statul de Funcții înscris în Anexa 

nr.2 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 a intervenit o 

modificare, după cum urmează: ”conform Dispoziției Directorului General al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.233/14.01.2021, începând cu data 

de 15.01.2021, poziția nr.63 din Statul de Funcții înscris în Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre 

al Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 a devenit vacant ca urmare a pensionării 

anticipate a doamnei Dicu I. Maria, ocupanta postului de îngrijitor, nivel studii G. Astfel este 

necesară modificarea poziției nr.63 din Statul de Funcții conform amendamentului propus.” 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU precizează că textul 

complet al amendamentului a fost pus la dispoziția consilierilor județeni, drept urmare supune 

aprobării amendamentul formulat. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la procedura de 

vot a acestui proiect, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 26 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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele  1,...,5 și se aprobă cu 26 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 26 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 

limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale și pentru sumele din cota de 14% 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 anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU precizează că acest 

proiect nu înseamnă o repartizare efectivă de sume pentru echilibrarea bugetelor locale, ci este 

vorba de stabilirea unor limite estimative necesare elaborării bugetului de către fiecare unitate 

administrativ-teritorială, stabilite conform adresei transmise de Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice 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 27 voturi „PENTRU”. 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea 

desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

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 30 de voturi „PENTRU. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si 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 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

Ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară închise 

lucrările ședinței și urează un An Nou mai bun tuturor cetățenilor județului Olt. 

 

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


