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

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  21.12.2017,  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, 30 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. 

La ședință a fost prezentă și doamna Mirela VASILE al cărei mandat de 

consilier județean va fi validat în cadrul ședinței și va intra în exercițiul mandatului de 

consilier județean după depunerea jurământului în fața Consiliului Județean Olt. 

Au absentat: domnii consilieri județeni: Dumitru CĂLEALĂ și Jenel 

COPILĂU. 

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, 
 

O r d i n e a   d e  z i : 
 

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, pentru luna NOIEMBRIE 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: acordare premii pentru sportivii și antrenorii 

din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 

Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA 

pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA” 
 

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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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2017 

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 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală 

a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului 

comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 
 

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 privind aprobarea participării județului Olt, reprezentat 

prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă 

Olt” S.A. cu aport în numerar 
 

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: 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 
 

8. 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 
 

9. 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 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de 

interes județean, pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt  

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 



 

3 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană 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 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea 

acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces  la drumurile județene 

precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene  pentru  

anul 2018 
 

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil 

DELUREANU – Vicepreședintele 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 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt; desemnarea 

managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean 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: stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de 

conferințe a Consiliului Județean Olt,  pe anul 2018 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele 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: revenirea de drept a unor imobile din 

domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și 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 

 

16. Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE  TAXE pentru anul 2018 
 

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil 

DELUREANU – Vicepreședintele 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 

 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în 

domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu-Greci 
 

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 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 
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19. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 

pătrat la chiriile  pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de 

locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt  

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități  

sportive și de agrement 

20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 
 

21. Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații 

dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
 

22. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului 

Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările 

ulterioare 
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 
 

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 
 

24. Proiect de hotărâre cu privire la: însușirea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al 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 
 

25. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 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 
 

26. Propuneri, întrebări, interpelări  
 

P R O P U N E R I 
de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a  

  Consiliului Județean Olt din data de 21 decembrie 2017 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la constituire comisie specială pentru 

inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
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Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea  

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean 
 

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 validare mandat de consilier județean 
 

    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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului 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 
 

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 30 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 30 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 Județean din data de 04.12.2017. 

 Procesul verbal se aprobă cu 30 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 noiembrie 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 29 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 29 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii 

din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 
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Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA 

pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA” 

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”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2017 

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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

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 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală 

a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului 

comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

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 30 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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Olt, reprezentat 

prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă 

Olt” S.A. cu aport în numerar 

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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

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 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 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 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 

2017 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, intervine 

spunând că datorită faptului ca pe data de 14.12.2017 a avut loc Ședința de Guvern 

prin care au fost alocate, către Consiliul Județean Olt, fonduri suplimentare, va da 

citire unei note la proiectul de hotărâre cu privire a rectificarea bugetului Județului Olt 

pe anul 2017. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, dă citire notei: 

„Conform Hotărârii Guvernului nr. 899/14.12.2017, privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de 

personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca 

obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea 
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personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru 

învățământul special si centrele județene de resurse și asistență educațională, 

Județului Olt, i-a fost alocată suma de 208 mii lei, pentru:  

 -finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi 

salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora, suma de 

176 mii lei; 

 -asigurarea sumelor necesare plății transelor aferente hotărârilor judecătorești 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, suma de 32 mii lei. 

 Astfel se propune suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 

208 mii lei, la indicatorul ,,Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate”, (cod 11.02.01) și în mod corespunzător a cheltuielilor secțiunii de 

funcționare cu aceeași sumă, la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, subcapitolul 65.02.07.04 

,,Învățământ special”, titlul I ,,Cheltuieli de personal”,  cu aceeași sumă. 

In mod corespunzător, se propune modificarea anexelor 1 și 1a la proiectul de 

hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017.” 

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 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre cu modificările aduse prin nota 

domnului Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, se aprobă cu 30 

de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de 

interes județean, pentru anul 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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană 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 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea 

acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces  la drumurile județene 
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precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene  pentru  

anul 2018 

Domnul Ion Cătălin GRECU - 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,…,9 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt; desemnarea 

managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt 

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 30 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 

conferințe a Consiliului Județean Olt,  pe anul 2018 

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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revenirea de drept a unor imobile din 

domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și 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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE  TAXE pentru anul 2018 
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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,…,10 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în 

domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu-Greci 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU menționează 

faptul că nu va participa la votul articolului 3 pentru a evita orice conflict de interese. 

Domnul Ion Cătălin GRECU - 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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot Domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2018 

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 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 

pătrat la chiriile  pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de 

locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean 

Viorel DUMITRESCU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul consilier județean 

Viorel DUMITRESCU. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900” 

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 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

De la procedura de vot pe articolele proiectului de hotărâre a absentat domnul 

vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent în sala 

de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat 

domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, nefiind prezent 

în sala de ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații 

dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Domnul Ion Cătălin GRECU - 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 30 de voturi 

,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului 

Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările 

ulterioare 

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 29 de voturi 

,,PENTRU”. De la procedura de vot deschis a absentat domnișoara consilier județean, 

Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de ședință. 

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 29 de voturi ,,PENTRU”. 

De la procedura de vot pe articolele proiectului de hotărâre a absentat domnișoara 

consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU”. 

De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat domnișoara 

consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de ședință. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

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 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU”. 

De la procedura de vot pe articolele proiectului de hotărâre a absentat domnișoara 

consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat 

domnișoara consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de 

ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: însușirea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al 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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU”. De la procedura de vot pe articolele proiectului de hotărâre a absentat 

domnișoara consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de 

ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU”. De la procedura de vot pentru întregul proiect de hotărâre a absentat 

domnișoara consilier județean, Ionela-Andreea ASAN, nefiind prezentă în sala de 

ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la constituire comisie specială pentru 

inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt 

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 30 de voturi 

,,PENTRU” 

Domnul Ion Cătălin GRECU - 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. 
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Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean 

Marius OPRESCU. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 2,3,4 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean 

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 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean 

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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Președinte o invită pe doamna Mirela VASILE, a cărei mandat a fost 

validat, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de credință în limba română 

în conformitate cu prevederile art. 90 coroborate cu prevederile art. 32 alin. (1) din 

Legea administrației publice locale 215/2001 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și cu prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 54/24.03.2016. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: doamna consilier, validată, se 

va prezenta la masa pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, pentru a da 

citire Jurământului punând mâna stângă pe acestea, după care semnează jurământul de 

credinţă care este imprimat pe un formular special. 

Jurământul se semnează în 2 exemplare; un exemplar se păstrează la Hotărârea 

Consiliului Județean Nr. 229/21.12.2017, iar celălalt se înmânează doamnei consilier. 

La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare.  

Doamna Mirela VASILE, consilier validat, a depus jurământul. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului 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 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

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. 
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