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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 27.05.2021,  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. 

A absentat domnul consilier Bogdan-Daniel-Florin MATEI. 

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 Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Olt pentru perioada 2021-2027 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat  
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

Industrie, Servicii Publice și Comerț 
  

3. 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 APRILIE 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 
 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în 

anul 2021” 
 

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  
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5. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a 

Județului 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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 

”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru 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  
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru 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  
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia 

și Construire Anexe” 
 

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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul PRUNĂ Toma - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt 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  
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul 

Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal 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: ,,Casele de 

Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura 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 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în 

statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 
 

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 desființarea și înființarea unor posturi în Statul 

de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni - serviciu social cu  cazare din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 

pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” 
 

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 

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul 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 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în 

administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul 

privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării 
 

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. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității 

județului Olt, în trimestrul I al anului 2021 
 

Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 
 

17.  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 27 mai 2021 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, 

în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt, la organizarea Memorialului „Eugen Stanciu” ediția a V-a 
 

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 
 

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 2021 - Ședința ordinară C.J. Olt – 27 mai 2021. 

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

Se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 
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vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU,  fiind ieșit din sala de 

ședințe. 

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” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU,  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 şedinţei 

ordinare a Consiliului Judeţean Olt convocată în data de 29.04.2021. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU,  fiind ieșit din 

sala de ședințe. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Județului Olt pentru perioada 2021-2027 

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 Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

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 Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU,  fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2021 

Domnul Emil-Vergilius MARINESCU - Președinte al Comisiei pentru 

Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț 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 Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU,  fiind ieșit din sala de ședințe. 

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 Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU,  fiind ieșit din sala de ședințe. 
 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU a revenit în sala de 

ședințe. 
 

- 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 APRILIE 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 
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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 pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale 

în anul 2021” 

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 32 de voturi 

„PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

„PENTRU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-

militare a Județului 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

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

Asociația ”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” 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 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 cotizației Consiliului Județean Olt 

la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) 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 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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia 

și Construire Anexe”     

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii 

Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 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: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal” 

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 și 2  și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

„PENTRU”. 
 

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

2021 

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

amendamentul cu numărul 5202/24.05.2021, întrucât după întocmirea acestui proiect, 

prin raportul nr. 5154/24.05.2021, aprobat de ordonatorul principal de credite, Serviciul 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

ne aduce la cunoștință următoarele: 

Consiliul Județean Olt implementează proiectul „Dotarea serviciilor sociale de 

tip rezidențial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19”, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

538/27.04.2021 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020 (AM POIM) și Județul Olt. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare 

2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19. 

Proiectul se implementează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, liderul parteneriatului fiind Consiliul Județean Olt. 

Conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 538/27.04.2021 încheiat 

între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (AM POIM)  

și Județul Olt, cheltuielile aferente implementării proiectului sunt în valoare de 917 mii 

lei, din care:  

- 20 mii lei – servicii de informare si publicitate – pentru Consiliul Județean Olt 

- 897 mii lei - materiale sanitare – pentru Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt 

Având în vedere cele menționate mai sus se propune alocarea sumei de 917 mii  

lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de informare și publicitate și materiale 

sanitare necesare derulării proiectului. 

Astfel, se propune suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 917 mii lei, 

după cum urmează: 

- cu suma de 20 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 

subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale”, 
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paragraf 68.02.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale’’, titlul X „Proiecte 

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”; 

- cu suma de 897 mii lei la capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, 

subcapitolul 68.02.06,,Asistență socială pentru familie și copii’’, titlul X „Proiecte cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile”, prin diminuarea cu suma de 917 mii lei 

de la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03 – 

„Autorități executive”, titlul XVII „Rambursări de credite”, deoarece se înregistrează 

credite disponibilizate prin transferul plăților aferente acestor credite, în secțiunea de 

funcționare. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului Olt pe 

Secțiunea de Funcționare pe anul 2021 ca urmare a acestui amendament, se vor reflecta 

în anexele nr. 1 si 1a si 1b la hotărâre. 

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,...,9, inclusiv amendamentul formulat de 

Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, inclusiv amendamentul formulat 

de Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul 

Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal 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: ,,Casele de 

Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 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,...,5 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 transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în 

statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției 

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 desființarea și înființarea unor posturi în 

Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni - serviciu social cu  
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cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și 

reabilitare Cezieni” 

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 transformarea unor posturi vacante în statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Ilie HĂU - 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 32 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în 

administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul 

privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării 

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 32 de voturi 

„PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității 

județului Olt, în trimestrul I al anului 2021 - se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația 

Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului „Eugen Stanciu” ediția a V-a 

Domnul Președinte face precizarea că la articolul 4 nu participă la procedura de 

vot pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 32 de voturi 

„PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 31 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 5 și 6 și se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi 

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

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU propune, având în vedere că 

s-a votat proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în 

administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul 

privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării, cumpărarea de către 

Consiliul Județean Olt a acestui imobil. 

Domnului Președinte al Consiliului Județean Olt îi răspunde că este de fapt, 

vorba despre construcțiile situate pe acest teren, clădiri care trebuie demolate pentru a 

elibera terenul care nu este în proprietatea Județului Olt, acest teren fiind restituit 

conform legii vechilor proprietari. 
 

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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