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PROCES -VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 27.07.2017, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Județean, domnul
Marius OPRESCU, 28 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, domnul Ioan CIUGULEA),
precum şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
Au absentat: domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, domnul Virgil
DELUREANU și domnii consilieri județeni: Ion Adrian BĂRBULETE, Adrian
IORDACHE, Ion MOISESCU și Lucian NIȚU.
Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Domnii consilieri judeţeni au în mape,

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2017
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

2. 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, luna iunie 2017
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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a
bugetului Județului Olt la data de 30.06.2017

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 privind: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de
Psihiatrie Cronici Schitu Greci”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

5. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2017”
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

6. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei
intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul județului Olt
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

8. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de comodat
încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la participarea Județului Olt la cofinanțarea
proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în
valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni”
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

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în
statul de funcții al Spitalului Județean de Urgentă Slatina
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 cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale „Doina Oltului”
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 cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

13. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale și Cultural Olt
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

14. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
director general al Serviciului Județean de Pază
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la: - încetarea exercitării cu caracter
temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de Director executiv 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

18. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilire indemnizație maximă lunară
pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

19. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului
permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului
Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
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

20. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01 iulie 2017
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

21. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

22. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul
de funcții al Consiliului Județean 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

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor
necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului
de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme
închise din județul 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

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I
2017
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul II 2017
Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei pentru Protecția Copilului.

26. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul I 2017
Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei pentru Protecția Copilului.

27. 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 II 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Olt.

28. 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 semestrul I 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Olt.

29. Propuneri, întrebări, interpelări
Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt
în mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 29.06.2017.
Procesul verbal se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2017
Domnul Constantin POPESCU – membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat
al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,..,9 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de 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, luna iunie 2017
Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură,
Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu
votează pentru a evita orice conflict de interese”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU”
și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Cristian
BUTNARIU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi
„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.06.2017

Domnul Constantin POPESCU – membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat
al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de
Psihiatrie Cronici Schitu Greci”
Doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului,
conservarea monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2017”
Domnul Victor VĂTĂMANU, 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 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei
intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul județului Olt

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură,
Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de comodat
încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, 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 27 de voturi
,,PENTRU” și o abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Jenel COPILĂU.
Domnul consilier județean Jenel COPILĂU își justifică modul în care a votat și
dorește mai multe informații despre conducerea Societății „Bursa de Cereale Corabia
S.R.L.”, structura organizatorică.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
că la următoarea ședință va primi un raport de activitate din partea societății.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi
„PENTRU” și o abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Jenel COPILĂU.
- Proiect de hotărâre cu privire la participarea Județului Olt la cofinanțarea
proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în
valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni”
Domnul Constantin POPESCU – membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat
al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgentă Slatina
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale „Doina Oltului”
Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură,
Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii
Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale și Cultural Olt
Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură,
Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
director general al Serviciului Județean de Pază
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Muzeului Județean Olt
Domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.

- Proiect de hotărâre cu privire la: - încetarea exercitării cu caracter temporar
a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de
conducere vacante de Director executiv 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.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, domnul
Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilire indemnizație maximă lunară pentru
consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica,
juridica, 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, și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
„PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de
lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui
Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Domnul Constantin POPESCU – membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat
al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01 iulie 2017
Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură,
Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu
votează pentru a evita orice conflict de interese”.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 27 de voturi
,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 de voturi
„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
începând cu data de 1 iulie 2017
Domnul Ilie IRIMIA – Președintele 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Consiliului Județean 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor necesare
derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului
de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme
închise din județul 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 1,2,3,..,9 și se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 de voturi
,,PENTRU”.
Domnul consilier județean Jenel COPILĂU intervine solicitând ca prețurile
stabilite în urma licitației să nu poată fi schimbate, printr-o hotărâre emisă de Consiliul
Județean Olt, timp de 3 ani.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu răspunde că
orice modificare va fi efectuată cu acordul Adunării Generale a Asociației OLT-ECO
și conform previziunilor prețul va scădea, acest lucru fiind în avantajul cetățenilor.
- Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului
2017
Prin vot deschis se aprobă cu 28 de voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul II 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 28 de voturi „PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul I 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 28 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 II 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 28 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 semestrul I 2017
Prin vot deschis se aprobă cu 28 de voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul Consilier Județean Dumitru CĂLEALĂ intervine spunând că are o
propunere de completare a caietului de sarcini aferent licenței de transport acordată
operatorului de transport cu obligativitatea afişării la loc vizibil în stațiile publice, care
sunt puse la dispoziție de către primării, a următoarelor informații: numele și adresa
operatorului de transport, numărul și seria licenței de transport, traseul pe care
operează, zilele în care se efectuează transportul, intervalul orar de succedare a
curselor, precum și numărul de telefon al dispeceratului – pentru informarea corectă a
cetățenilor județului, precum și la îmbunătățirea condițiilor de transport.
Domnul Consilier Județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU solicită informații cu
privire la eventualele contracte de închiriere dintre SC Bursa de Cereale Corabia S.A
și terți.
Domnul Consilier Județean Viorel DUMITRESCU exemplifică situația
traficului din orașul Balș și solicită domnului Președinte al Consiliului Județean Olt,
Marius OPRESCU sprijinul în rezolvarea acestei probleme.

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară
închise lucrările ședinței, la care au participat şefii de servicii și de compartimente din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte persoane din partea
cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.
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