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 PROCES -VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 25.09.2017, 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, 32 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.
A absentat: domnul consilier județean: Dragoș Nicolae DRĂGHICSCU.
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 august 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 Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a
cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

3. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante și
mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără
cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement

4. 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

5. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
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

6. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din
zona drumului județean DJ 703D
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

7. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale
Balș, pentru anul școlar 2017 -2018
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 privind atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății
Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA DEVESELU
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

9. 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

10. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2017 -2018
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 includerea în domeniul public al Județului
Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în
care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea organigramei, a statului de
funcții și a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pentru Școala
Populară 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

13. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea
finală a managementului Muzeului Județean Olt; - aprobarea continuării
managementului de către managerul Muzeului Județean 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

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant 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

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice și comerț

16. Propuneri, întrebări, interpelări

PROPUNERI
de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 25 septembrie 2017
1.
Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor
„ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2017 - 2018
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

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 32 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Preşedinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar
materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte suplimentarea
pentru ordinea de zi.

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, doamnei Marinela –
Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean din data de 12.09.2017.
Procesul verbal se aprobă cu 32 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 august 2017
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu
participă la vot pentru a evita orice conflict de interese.
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”
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 31 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 Spitalul Județean de Urgență Slatina” 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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 31 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 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante și
mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără
cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu
participă la vot pentru a evita orice conflict de interese.
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 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 31 de voturi
„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU.
- 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 1,2,3,..,12 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
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,..,5 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din
zona drumului județean DJ 703D
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 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale
Balș, pentru anul școlar 2017 -2018
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 32 de voturi
,,PENTRU”.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: doamna consilier județean
Valeria GĂLAN și domnul consilier județean:Victor VĂTĂMANU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: doamna consilier județean
Valeria GĂLAN și domnul consilier județean:Victor VĂTĂMANU.
- Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale
DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 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 32 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2017 -2018
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 32 de voturi
,,PENTRU”.
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 30 de voturi
,,PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: doamna consilier județean
Mariana MATEI și domnul consilier județean: Dorin Teodor POSTELNICU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot: doamna consilier județean
Mariana MATEI și domnul consilier județean: Dorin Teodor POSTELNICU.
- Proiect de hotărâre cu privire la includerea în domeniul public al Județului
Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în
care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni

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 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea organigramei, a statului de funcții
și a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pentru Școala Populară de
Arte și Meserii
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, intervine cu
precizarea că la acest proiect de hotărâre aduce un amendament cu privire la
înființarea unei clase de pictură în orașul Balș, respectiv înființarea postului de
instructor, nivel studii M, treapta profesională 3, la Școala Populară de Arte și Meserii,
în baza unei propuneri a doi consilieri județeni: domnișoara Ionela-Andreea ASAN și
domnul Marian RADU.
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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre și amendamentul formulat de
domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU se aprobă cu 32 de
voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi solicită
domnului consilier județean, Marian RADU, sprijinul pentru a strânge documentele
necesare pentru înființarea clasei de pictură, deoarece în documentele depuse anterior
nu se specifică dacă Primăria Orașului Balș suportă cheltuielile legate de spațiul pus la
dispoziție pentru funcționarea acestei noi clase de pictură .
Domnul consilier județean, Marian RADU, îi răspunde Domnului Președinte al
Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, că aceste aspecte se vor rezolva la
încheierea contractului dintre Şcoala Populară de Arte și Meserii și Liceul Teoretic
„Petre Pandrea” Balș, unde va funcționa clasa de pictură nou înființată.
- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea
finală a managementului Muzeului Județean Olt;
- aprobarea continuării managementului de către managerul Muzeului Județean
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.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul consilier județean, Jenel COPILĂU, a părăsit sala de ședință.
Se supun la vot, pe rând, articolele 3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat
domnul consilier județean, Jenel COPILĂU, nefiind prezent în sala de ședință.

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant 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”.
De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat domnul
consilier județean, Jenel COPILĂU, nefiind prezent în sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt”
Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Domnul consilier județean, Viorel DUMITRESCU, intervine cu precizarea că
grupul PNL va vota „ÎMPOTRIVĂ” la acest proiect de hotărâre, venind cu o
propunere în schimb, referitoare la achiziționarea unei instalații de neutralizare a
deșeurilor periculoase la Spitalul Județean de Urgență Slatina.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde
că va susține propunerea formulată dacă va depune documentele necesare inițierii
acestui demers.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 22 de voturi ,,PENTRU”
și 9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Ionela-Andreea ASAN, Dumitru
CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel
DUMITRESCU, Ion MOISESCU, Florea NICULAE, Gabriel Florin NICOLESCU și
Marian RADU.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 22 de voturi
,,PENTRU” și 9 voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă: Ionela-Andreea ASAN,
Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU,
Viorel DUMITRESCU, Ion MOISESCU, Florea NICULAE, Gabriel Florin
NICOLESCU și Marian RADU.
De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat domnul
consilier județean, Jenel COPILĂU, nefiind prezent în sala de ședință.
- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN
BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2017 – 2018
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 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”
și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean Adrian
Iordache.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi
,,PENTRU” 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot:
domnul consilier județean Adrian Iordache.
De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat domnul
consilier județean, Jenel COPILĂU, nefiind prezent în sala de ședință.
Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri,
întrebări, interpelări.
Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine solicitând ca
ședintele Consiliului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a
Copilului Olt să fie ținute în aceeași zi cu Ședința Ordinară a Consiliului Județean Olt.
Domnul Consilier Județean Marian RADU intervine solicitând verificări cu
privire la neconcordanța procesului verbal al Colegiului Director al Școlii Populare de
Arte și Meserii, unde au fost aprobate înființarea de posturi, care nu se regăsesc în
expunerea de motive și proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pentru
Școala Populară de Arte și Meserii.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, îi răspunde
că se vor face verificările necesare.
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
cetățenilor și reprezentanții mass-media.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI
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