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MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
din data de 25 iulie 2019

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 184 din 18 iulie 2019 a
Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 25 iulie
2019, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean
Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 27 de consilieri județeni (inclusiv Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și Vicepreședinții Consiliului Județean
Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ioan CIUGULEA).
Au absentat doamnele consilieri județeni Mariana MATEI și Iulia Daniela VLAD și
domnii consilieri județeni Ion Adrian BĂRBULETE, Constantin POPESCU și Marian
RADU.
La ședință a fost prezent și domnul Cătălin-Petrișor GIUREA al cărui mandat de
consilier județean a fost validat în cadrul ședinței și a intrat în exercițiul mandatului de
consilier județean după depunerea jurământului în fața Consiliului Județean Olt.
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 14
proiecte de hotărâre cu privire la:
1. validare mandat de consilier județean - adoptat cu 26 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe.
Domnul consilier județean Cătălin-Petrișor GIUREA depune jurământul intrând în
exercițiul funcției de consilier județean.
2. completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt - adoptat cu 27
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean
Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe.
3. 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 IUNIE 2019 - adoptat
cu 26 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean
Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese și domnul consilier
județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe.
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4. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 - adoptat cu 27 voturi „pentru” și
1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe.
5. mutarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt - adoptat cu 27 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a
participat la vot domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala
de ședințe.
6. aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2019 adoptat cu 27 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul
consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU, fiind ieșit din sala de ședințe.
7. modificarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt- adoptat cu 27 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese
8. aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor
Olteni” pentru anul 2019 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
9. aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă
Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de
concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
10. aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de
Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală,
aprobarea Profilului și a matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a
profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 - adoptat cu 28 voturi
„pentru”.
11. aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgență Slatina - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
12. modificare Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 83/29.05.2014 cu privire la
asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri în vederea înființări
Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L., precum și pentru modificarea contractului de
comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de
Cereale Corabia” S.R.L. - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
13. modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură
și Artă Olt - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
14. aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente
care se vor implementa în județul Olt în cadrul Programului pentru școli al României, în
anii școlari din perioada 2019-2023 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
De asemenea au mai fost prezentate și aprobate:
Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2019
- adoptat cu 28 voturi „pentru”.
Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în
familie, în trimestrul II 2019 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
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Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul II 2019 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în
familie, în semestrul I 2019 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
semestrul I 2019 - adoptat cu 28 voturi „pentru”.
Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și
reprezentanții mass-media.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Secretar al județului
Marinela-Elena ILIE

Magdalena ŢOLU
Responsabil pentru relația
cu societatea civilă

I.I.I./1ex.
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