
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  28 iunie 2018 
 
 
      Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 317 din 21 iunie    

2018 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 
28 iunie 2018, orele 11.00. 

      Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de consilieri județeni (inclusiv 
Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu). 

      Au absentat  domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan Ciugulea și  
doamna consilier județean Dima Iulia Daniela. 

     Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina” a fost retras 
de pe Ordinea de Zi. 

       Pe ordinea de zi  au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 12 proiecte 
de  hotărâre cu privire la: 

 
1.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 şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2018- 
adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul 
consilier județean Butnariu Cristian. 

2.transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

3. aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului 
local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

4. transformare post vacant în statul de funcții al Direcției  Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

5. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
6.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni” - adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 
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7.desființarea unui post contractual în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază 
Olt; aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
Serviciului Județean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.81/25.05.2017- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

8.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii 
Măgura” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

9. aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor 
legate de proiect - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10. modificarea statelor de funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile 
sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.88/26.05.2016; modificarea articolului 11 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare 
la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian. 

11.aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de 
proiect- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

12.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- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și 
reprezentanţii mass-media.  

 
 

P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 

 
      
 
                
                                                 

                         Secretar al judeţului 
                                                                            Marinela-Elena ILIE  

 
 
 
 
 

 Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 


