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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 28.06.2018, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul
Marius OPRESCU, 31 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU),
precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena ILIE.
Au absentat: Vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Ioan CIUGULEA
și doamna consilier județean Iulia Daniela DIMA.
Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce
lucrările ședinței şi precizează că ședința este legal constituită având cvorumul
necesar.
Domnii consilieri județeni 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 şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MAI 2018
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: transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție
activități sportive și de agrement

socială,

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 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
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție
activități sportive și de agrement

socială,

5. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
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 documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea
Văleni”
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: 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
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+40027+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”
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 documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”
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

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție
activități sportive și de agrement

socială,

11. Proiect de hotărâre cu privire la: 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
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Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea
științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la: 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 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: 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 publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

14. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, intervine
cu precizarea că proiectul numărul 9 (respectiv, Proiect de hotărâre cu privire la:
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”) va fi retras de pe ordinea de zi.
Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt
în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi cu amendamentul
retragerii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la: aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii
Policlinica veche Slatina”.
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela –
Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean din data de 31.05.2018.
Înainte de supunerea la vot a procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean din data de 31.05.2018, domnul consilier județean Marian RADU intervine
solicitând să se rectifice în cuprinsul acestuia faptul că dumnealui a dat citire unei
„interpelări” și nu unei „note”, așa cum a fost consemnat în procesul-verbal supus
aprobării.
Procesul verbal cu amendamentul adus de domnul consilier județean Marian
RADU 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 şi protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna MAI 2018
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 – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului
public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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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: transformarea unor posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
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 utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 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 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 post vacant în statul de funcții
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe
fiecare articol în parte.
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: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
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 1,2,3,4,5,6 și se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea
Văleni”
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 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: 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
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 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 „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+40027+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”
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 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
Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 6, 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”.
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 Marius OPRESCU, Președintele
Consiliului Județean Olt.
Se supun la vot, pe rând, articolele 7,8 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”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: 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
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu
participă la vot pentru a evita orice conflict de interese.
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” 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 clădirea Inspectoratului de Protecție
Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 6, 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 1,2,3,4,5 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 Marius OPRESCU, Președintele
Consiliului Județean Olt.
Se supun la vot, pe rând, articolele 7,8 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 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.
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Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU,
menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 6, pentru a evita orice
conflict de interese.
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 Marius OPRESCU, Președintele
Consiliului Județean Olt.
Se supun la vot, pe rând, articolele 7,8 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi
,,PENTRU”.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă pe domnul
Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU dacă la nivelul Consiliului
Județean Olt există o structură specializată în combaterea căpușelor și a țânțarilor din
județul Olt.
Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU îi răspunde
domnului consilier județean Viorel DUMITRESCU că la nivelul Consiliului Județean
Olt nu a existat și nu există o astfel de structură, însă această activitate de dezinsecție
este realizată de fiecare unitate teritorială administrativă din județul Olt.
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
Marinela-Elena ILIE

Consilier asistent
Ilie-Iulian IONICĂ

I.M.E/I.I.I/1ex
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