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PROCES -VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 24.08.2017, 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, 31 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședinții Consiliului Judeţean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul judeţului, doamna Marinela-Elena
ILIE.
Au absentat: domnul consilier județean: Viorel DUMITRESCU și doamna
consilier județean: Iulia Daniela DIMA.
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: 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 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

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului
Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei
sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar
al anului 2016
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: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de
proiect
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 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

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție
Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile
județene din județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653,
DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”
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

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
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 aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a
cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare
termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion
Minulescu” ” și a cheltuielilor legate de proiect
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

11. Proiect de hotărâre cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin
referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului 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

12. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de
Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 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

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de
funcții 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

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare și
avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt”
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

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Școlii Populare de Arte și Meserii.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
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

17. Proiect de hotărâre privind: - reorganizarea Comisiei pentru Protecția
Copilului a județului Olt; - aprobare Regulament de organizare si funcționare a
Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

18. 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

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
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

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”
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

21. 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, doamnei Marinela –
Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 27.07.2017.
Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, luna iulie 2017
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul 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.
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 30 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 30 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 proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului
Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2016
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul 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 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de
proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2017
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul 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,…,8 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție
Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din
județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B,
DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a
cheltuielilor legate de proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”
” și a cheltuielilor legate de proiect
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean
Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin
referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului 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.
Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine și afirmă că
grupul PNL va vota împotriva următoarelor două proiecte de hotărâre, respectiv
„Proiect de hotărâre cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin referendum,
referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt” și „Proiect de hotărâre cu
privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2017”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 21 de voturi
,,PENTRU” și 10 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Ionela-Andreea ASAN, Dumitru
CĂLEALĂ, Jenel COPILĂU, Pavel BELINSKI, Ion MOISESCU, Florea NICULAE,
Gabriel Florin NICULESCU și Marian RADU.
Se supun la vot, pe rând, articolele 5,6 și se aprobă cu 20 de voturi ,,PENTRU”,
10 voturi „ÎMPOTRIVĂ” și 1 neparticipare la vot. Au votat împotrivă: Gheorghe Alin
Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Ionela-Andreea ASAN, Dumitru
CĂLEALĂ, Jenel COPILĂU, Pavel BELINSKI, Ion MOISESCU, Florea NICULAE,
Gabriel Florin NICULESCU și Marian RADU; nu a participat la vot: Domnul
Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 21 de voturi
,,PENTRU” și 10 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Ionela-Andreea ASAN, Dumitru
CĂLEALĂ, Jenel COPILĂU, Pavel BELINSKI, Ion MOISESCU, Florea NICULAE,
Gabriel Florin NICULESCU și Marian RADU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe
anul 2017
Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul 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 și se aprobă cu 21 de voturi ,,PENTRU”
și 10 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel
Bogdan CRUȘOVEANU, Ionela-Andreea ASAN, Dumitru CĂLEALĂ, Jenel
COPILĂU, Pavel BELINSKI, Ion MOISESCU, Florea NICULAE, Gabriel Florin
NICULESCU și Marian RADU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 21 de voturi
,,PENTRU” și 10 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Ionela-Andreea ASAN, Dumitru
CĂLEALĂ, Jenel COPILĂU, Pavel BELINSKI, Ion MOISESCU, Florea NICULAE,
Gabriel Florin NICULESCU și Marian RADU.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții
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.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu
la Consiliul Județean Olt”
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Școlii Populare de Arte și Meserii
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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
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 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre privind: - reorganizarea Comisiei pentru Protecția
Copilului Olt; - aprobare Regulament de organizare si funcționare a Comisiei pentru
Protecția Copilului 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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,6 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea 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 31 de voturi
,,PENTRU”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
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 31 de voturi
,,PENTRU”.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,6 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Balș”
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul Consilier Județean Marian RADU intervine întrebând dacă solicitarea
făcută la începutul anului mai este de actualitate, și anume alocarea unei sume de 2500
lei pentru fiecare bibliotecă din mediul rural.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi confirmă
că este de actualitate.
Domnul Consilier Județean Jenel COPILĂU expune o problemă referitoare la
sediul poliției din orașul Balș, care aparține Inspectoratului Școlar și pentru care se
plătește o chirie foarte mare.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
că toate aceste lucruri se pot rezolva la nivel central.
De asemenea, domnul Consilier Județean Jenel COPILĂU întreabă dacă se
poate aloca o sumă de bani pentru igienizarea zonei de siguranță a drumurilor
județene, pe porțiunile unde s-au defrișat copacii.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
că în 2-3 săptămâni aceste lucrări de siguranță rutieră, marcaje și de igienizare vor fi
demarate.
Domnul Consilier Județean Jenel COPILĂU expune situația istorică din punct
de vedere al teritoriului fostului județ Romanați.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
că inițiatorii acestui referendum nu și-au propus să schimbe granițele actuale ale
județului Olt, lucru care nu este posibil, ci doresc să aducă o reparație morală
locuitorilor din aria fostului județ Romanați.
Domnul Consilier Județean Marian RADU intervine întrebând dacă a fost făcută
o evaluare a tuturor costurilor ce implică această schimbare, referitoare la documente.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
că nu se va schimba nimic, subliniind faptul că dacă populația județului Olt va fi de
acord cu atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, acest referendum va fi
validat printr-o lege în Parlamentul României, lege care va conține două articole, și

anume: primul articol care va valida referendumul și al doilea articol prin care se va
specifica faptul că niciun document nu va fi schimbat decât la termenul de vechime.
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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