
  
 

`   MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

din data de 29 august 2019 

 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 283 din 22 august 

2019 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data 

de 29 august 2019, 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 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și domnul Ioan 

CIUGULEA). Au absentat domnul Vicepreședintele al Consiliului Județean Olt, 

domnul Virgil DELUREANU și domnii consilieri județeni Jenel COPILĂU și 

Constantin POPESCU.  

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 

16 proiecte 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 

IULIE 2019 - adoptat cu 29 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. 

- constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate 

de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 - adoptat cu 30 voturi 

„pentru” 

- propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare 

a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management 

organizat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de 

obiective și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului 

comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte 

de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” - adoptat cu 30 voturi 

„pentru” 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu” - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina - adoptat cu 30 voturi „pentru” 
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- desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității 

de șanse între bărbați și femei Olt(COJES) - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Toamnei, nr. 11, județul 

Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și 

transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților - 

adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de 

concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă 

Olt - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul 

Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și 

transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților - 

adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului 

general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea 

de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al 

Municipiului Slatina, a unor părți de imobil - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de 

Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci - adoptat cu 30 voturi 

„pentru” 

- stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru 

participarea la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia, precum și cu privire la modificarea art. 108 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 54/24.03.2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul 

de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 

2019-2020 - adoptat cu 29 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

vot domnul consilier județean Adrian IORDACHE,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  

de  interese. 

- încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt - adoptat cu 

30 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. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

Serviciul Relații Publice, ATOP             Secretar al județului 
și Transparență Decizională                     Marinela-Elena ILIE 
       Magdalena ȚOLU   
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