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

încheiat  în  ședința  extraordinară  a 

 
din  data  de  09.04.2021,  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 doamna consilier județean Iulia-Daniela VLAD și domnii consilieri județeni 

Ion-Adrian BĂRBULETE, Ion-Lucian BONDRESCU, Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin 

Sorin CIUCU, Gigi-Nicolae GHENCEA și Ilie STERIE. 

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 bugetului Județului Olt pe anul 2021 

și estimări 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 
 

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

cotei de 6% din impozitul pe venit 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 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări 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: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, 
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în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. OLT DRUM S.A. 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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social 

elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și 

ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe 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 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice de 

către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

 Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

8. 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 se accesează 

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

– Ședințe - Ședințe 2021 - Ședința extraordinară C.J. Olt – 9 aprilie 2021. 

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

Ordinea de zi se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 

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 25.03.2021. 

Se supune la vot de către domnul Președinte Procesul verbal și se aprobă cu 26 voturi 

„PENTRU”. 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 și 

estimări pe anii 2022-2024 

Domnul Constantin POPESCU - Secretar al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

proiect de hotărâre a formulat amendamentul înregistrat sub nr. 3359/05.04.2021: 

<< Cu adresa nr. 1698/23.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2929/23.03.2021, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ne face cunoscută necesitatea 



 

 

3 

întocmirii documentației tehnice pentru construirea unei scări de incendiu la pavilionul 6, a 

cărei valoare estimativă este în sumă de 20 mii lei, solicitând în acest sens suma de 20 mii lei, 

sumă care nu era prevăzută în proiectul bugetului Județului Olt pe anul 2021, publicat în 

transparență. 

Având în vedere necesitatea sus menționată, se propune suplimentarea creditelor 

bugetare la capitolul 66.02 „Sănătate” subcapitolul 66.02.06 „Spitale medicale în unități 

sanitare cu paturi”, paragraf 66.02.06.01 „Spitale generale”, titlul VI „Transferuri între unități 

ale administrației publice”, articol 51.02 ,,Transferuri de capital’’, alineat 51.02.28 

„Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul 

sănătății’’, cu suma de 20 mii lei. 

Totodată se propune suplimentarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 „Autorități 

publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative’’, paragraf 

51.02.03.01,, Autorități executive’’, titlul II „Bunuri și servicii’’, cu suma de 80 mii lei. 

Pentru suplimentările sus menționate, se propune diminuarea creditelor bugetare de la 

capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.03 „Servicii culturale”, 

paragraf 67.02.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte”, pentru Centrul Județean de 

Cultura și Arta Olt, cu sume de 100 mii lei. 

Cu raportul nr. 2990/24.03.2021, aprobat de ordonatorul principal de credite, Serviciul 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliul Județean Olt, solicită 

suplimentarea creditelor bugetare la capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale 

și de muncă”, subcapitolul 80.02.01 „Acțiuni generale economice și comerciale”, paragraf 

80.02.01.10 „Programe de dezvoltare regională și socială’’, titlul II „Bunuri și servicii”,  cu 

suma de 5.879 mii lei, în vederea asigurării creditelor bugetare pentru implementarea 

viitoarelor proiecte de dezvoltare. 

În mod corespunzător se propune diminuarea creditelor bugetare de la capitolul 68.02 

„Asigurări și asistență socială’’, cu aceeași sumă, deoarece sumele de la bugetul de stat pentru 

finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele adulte cu 

handicap, sunt finanțate de la bugetul de stat  prin  Legea bugetului de stat pe anul 2021 sub 

standardul de cost, acesta fiind de 74% si nu de 90%, așa cum se precizează în anexa nr. 4 la 

Legea bugetului de stat pe anul 2021, urmând ca pe parcursul anului 2021,  

Consiliul Județean Olt va face demersuri la ministerele de resort în vederea 

suplimentarii sumelor  la rectificările bugetare. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului  Olt pe anul 2021, se 

reflectă în anexele nr. 1, 1a, 1b  si 2,2b la Proiectul de hotărâre nr.55/05.04.2021. >> 

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. Acesta se aprobă cu 26 de voturi „PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2, împreună cu amendamentul propus și se 

aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele  3,...,12 și se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 

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

aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

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

6% din impozitul pe venit pe anul 2021 

Domnul Constantin POPESCU - Secretar 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 26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
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drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 

Domnul Constantin POPESCU - Secretar 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  26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu  26 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2022-2024 

Domnul Constantin POPESCU - Secretar 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 26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A. pe anul 2021 

Domnul Constantin POPESCU - Secretar 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 26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor 

care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii 

Profesionale Speciale Balș, pe anul 2021 

Domnul Ilie HĂU – Președintele 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 26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice de către 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele 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 26 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „PENTRU”. 
 

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

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

lucrările ședinței. 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

SECRETARUL GENERAL 

        AL JUDEŢULUI 

                       Marinela-Elena ILIE 
     Întocmit, Consilier Principal 

             Ilie-Iulian IONICĂ 
 

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


