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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 30.04.2020, 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, 33 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul General al Județului, doamna
Marinela-Elena ILIE.
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: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Irimia Ilie - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și
Comerț

2. 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 – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 31.03.2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional
imediat superior celui deținut
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică,
sănătate, familie, protecție copii si culte
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5. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

6. 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 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt
la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, pentru anul 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeana Olt „Ion Minulescu“” și a
cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,
Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de
Arhitectură

9. Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite
conform legii
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial
pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca
serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență
Băbiciu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul
Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din
județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică,
sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea
unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM
S.A., pe perioada stării de urgență instituite conform legii
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
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Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

14. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 42/29.03.2012
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,
Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de
Arhitectură

15. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei
drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al județului Olt în
domeniul public al statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes
național „Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot 2,
județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,
Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de
Arhitectură

16. 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 2020
17. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată
în trimestrul I 2020
18. 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, în limita unui număr maxim de 50 de persoane au participat consilieri
județeni, reprezentanții secretariatului Consiliului Județean care asigură activitățile
legate de organizarea și desfășurarea acestei întruniri, precum și reprezentanți ai
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
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 2020 - Ședința ordinară C.J. Olt - 30 aprilie 2020.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei
Marinela – Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Județean, convocată de îndată în data de 03.04.2020.
Procesul verbal se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.
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Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii
economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 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 – Președintele 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 33 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 31.03.2020
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii
economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional
imediat superior celui deținut
Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru” .
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
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 1,2,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- 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 2020
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la
procedura de vot a acestui proiect, cât și la procedura de vot de la proiectul de hotărâre
cu numărul 10 (cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane
adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fără
personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
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Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Băbiciu”), pentru a
evita un posibil conflict de interese.
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii
economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 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 32 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 contribuției Consiliului Județean
Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, pentru anul
2020
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii
economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeana Olt „Ion Minulescu“” și a
cheltuielilor legate de proiect
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice 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 1,2 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite
conform legii
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,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial
pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca
serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență
Băbiciu”
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
5

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,4 și se aprobă cu 32 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 32 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 Capitolului VIII din Ghidul
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul
Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din
județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea
unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM
S.A., pe perioada stării de urgență instituite conform legii
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 1,2,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2020
Domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt da citire
amendamentului nr. 4333/30.04.2020 la Proiectul de hotărâre nr. 81/23.04.2020, cu
privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020:
<< Conform Hotărârii Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor
locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în
izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art.
2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice
pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul
sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătății, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 343 din
28.04.2020, pentru bugetul județului Olt s-au suplimentat sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 256 mii lei, destinate
finanțării cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru
personalul din serviciile sociale publice și private de tipul centrelor rezidențiale de
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți,
cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile aflat în izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane
din exterior.
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Astfel se suplimentează veniturile secțiunii de funcționare cu suma de 256 mii lei la
indicatorul ,,sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale’’ cod 11.02.06 și în mod corespunzător a cheltuielilor secțiunii de
funcționare cu aceeași suma din care: la capitolul 68.02 ,,Asigurări si asistenta sociala’’,
subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în vârsta’’ titlul II articol 20
,,Bunuri si servicii’’ alineat 20.03.01 ,,hrană pentru oameni’’, cu suma de 152 mii lei,
subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență sociala pentru familie și copii vârsta’’ titlul ,, II articol
20 ,,Bunuri si servicii’’ alineat 20.03.01 ,,hrană pentru oameni’’’, cu suma de 97 mii lei,
conform adresei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
nr.21213/30.04.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4332/30.04.2020 și la
subcapitolul 68.02.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale’’,
titlul VI articol 51 ,,transferuri între unități ale administrație publice, alineat 51.01.76,,
transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru
personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă’’,
cu suma de 7 mii lei.
Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului Olt pe Secțiunea
de Funcționare pe anul 2020 ca urmare a acestui amendament, se vor reflecta în anexele
nr. 1 si 1a la hotărâre. >>
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii
economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public
și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot, articolul 1 cu amendamentul adus de Președinte al Consiliului
Județean Olt și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 2,...,7 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre cu amendamentul adus de
Președintele Consiliului Județean Olt, se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 42/29.03.2012
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice 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 1,2,3 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei
drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al județului Olt în
domeniul public al statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes
național „Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot 2,
județul Olt
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice 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,...,5 și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
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- 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 2020
Se supune la vot raportul și se aprobă cu 33 voturi „pentru”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul I 2020
Se supune la vot raportul și se aprobă cu 33 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 Asistent
Ilie-Iulian IONICĂ
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