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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 29.04.2021,  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 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 Adrian IORDACHE și Dorin-Teodor 

POSTELNICU. 

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 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 MARTIE 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  
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 31.03.2021 
 

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 aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2021 
 

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  
 

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 
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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  
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt  

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte  
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de 

funcții ale unor servicii sociale din 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 
 

7. 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  
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru 

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 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  
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru 

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”  pe anul 

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  
 

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

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 
 

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  
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din 

Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

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 desființarea unui post contractual vacant în 

statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază 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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13. 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 Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat  
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  
 

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 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 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  
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului 

Județean Olt în calitate de membru, și respectiv membru supleant în cadrul Consiliului 

de administrație 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  
 

17. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul I 2021  
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE  - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

18. 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 I 2021 
 

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

19.  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 29 aprilie 2021 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai 

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

desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

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  
 

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

aparat special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat 

pe mâini cu dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea 

participanților în sală s-a făcut la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru 

sigur fiecăruia. 

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  

Consiliului Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea 
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întrunirii, directorii sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și reprezentanții mass-media, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se 

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

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2021 - Ședința ordinară C.J. Olt – 29 aprilie 

2021. 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Marius OPRESCU  face mențiunea că retrage proiectul de la punctul 4 

înscris pe ordinea de zi (înregistrat sub numărul 65/13.04.2021), întrucât după 

întocmirea acestuia, în data de 26.04.2021 a fost înregistrată la Consiliul Județean Olt o 

nouă cerere de înlocuire a unui membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt, astfel că a fost întocmit un nou proiect de hotărâre, înscris pe ordinea 

suplimentară prin care au fost soluționate ambele solicitări de înlocuire membri 

A.T.O.P. 

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

Se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se 

supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 31 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 09.04.2021. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2021 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă 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 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,...,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  aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 31.03.2021 

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. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 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 aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2021 

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 de voturi 

„PENTRU”. 

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

„PENTRU. 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 

Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”.  

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

„PENTRU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele 

de funcții ale unor servicii sociale din 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 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 modificarea organigramei și a statului de 

funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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

amendamentul cu numărul 4370/28.04.2021, întrucât după întocmirea acestui proiect, 

prin Dispoziția nr.168/26.04.2021, doamna NICOLAE Angela a fost numită în funcția 

de manager, gradul II - interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina, începând cu 

data de 27.04.2021 pe o perioadă de maximum 6 luni sau până la revocarea unilaterală 

din funcție. 

Astfel, este necesară modificarea poziției nr.1 din statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina înscris în Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului 

Județean Olt nr. 68/19.04.2021 cu privire la modificarea organigramei și a statului de 

funcții  ale Spitalului Județean de Urgență Slatina.                                   

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
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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 31 de voturi 

„PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, împreună cu amendamentul 

formulat de Președintele Consiliului Județean Olt se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe 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,...,3 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: aprobarea  plății cotizației Județului Olt 

pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”  pe 

anul 2021     

Doamna consilier județean Valeria GĂLAN anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect de hotărâre  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,...,3 și se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. 

Nu a participat la vot doamna consilier județean, Valeria GĂLAN  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, Valeria GĂLAN   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, ca urmare a promovării 

Domnul consilier județean Ciprian ALEXE anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect de hotărâre  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,...,3 și se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” și 

1 neparticipare la vot. 

Nu a participat la vot doamna consilier județean, Ciprian ALEXE 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, Ciprian ALEXE pentru a evita un  

posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din 

Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate 
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Domnul Președinte propune pentru celeritate procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 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 1și 2 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 desființarea unui post contractual vacant în 

statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază 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 31 de voturi 

„PENTRU”. 

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

Domnul Președinte face precizarea că la articolul 7 nu participă la procedura de 

vot 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,...,6 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

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

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean Olt 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot articolele 8,...,11 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 aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

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 31 de voturi 

„PENTRU”. 

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

„PENTRU 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 

public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
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Protecția Copilului Olt 

Domnul Președinte face precizarea că la articolul 3 nu participă la procedura de 

vot 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 2 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean Olt 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 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 înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului 

Județean Olt în calitate de membru, și respectiv membru supleant în cadrul Consiliului 

de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Președinte propune pentru celeritate procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 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,...,4 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”.  

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

„PENTRU. 
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul I 2021 - se aprobă cu 31 de 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 I 2021 - se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai 

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

desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Domnul Președinte propune pentru celeritate procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

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 de voturi 

„PENTRU”. 

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

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

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU îi solicită Domnului 

Președinte al Consiliului Județean Olt să i se ofere informații în legătura cu incendiul 

petrecut în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Domnului Președinte al Consiliului Județean Olt îi răspunde că momentan este 

în desfășurare o anchetă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, dar și o 

ancheta a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Olt și a Inspectoratului de 

Poliție Județean Olt. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt afirmă ca raportul rezultat în 

urma anchetelor desfășurate de către instituțiile abilitate va fi public, astfel încât domnul 

consilier județean Viorel DUMITRESCU va putea beneficia de toate informațiile 

solicitate. 
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară 

închise lucrările ședinței. 

      

 

 

    P R E Ş E D I N T E 

                Marius OPRESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SECRETARUL GENERAL 

                             AL JUDEŢULUI 

                                                    Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit, 

   Consilier principal 

   Ilie-Iulian IONICĂ 
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