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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 25.07.2019, convocată
în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul
Marius OPRESCU, 27 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena
ILIE.
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.
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,

Proiectul Ordinii de zi:
1. 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 publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

2. 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 Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și
comerț

3. 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 IUNIE 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement
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4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2019
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

5. Proiect de hotărâre cu privire la mutarea unui post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.06.2019
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

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea componenței
nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația
„Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019
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 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
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

10. Proiect de hotărâre cu privire la 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
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

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de posturi, a
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
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
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12. Proiect de hotărâre pentru 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.
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

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă 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. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al
anului 2019
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

15. 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
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt

16. Raport cu privire la activitatea Comisiei
desfășurată în trimestrul II 2019

pentru

Protecția

Copilului

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului

17. 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
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt

18. Raport cu privire la
desfășurată în semestrul I 2019

activitatea

Comisiei

pentru

Protecția

Copilului

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului

19. Propuneri, întrebări, interpelări.

PROPUNERE
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 25 iulie 2019
1. Proiect de hotărâre cu privire la 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
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

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.
Se aprobă 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.
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Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar
materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea
pentru ordinea de zi.
Se aprobă 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 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 27 iunie 2019.
Procesul verbal se aprobă 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.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă 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 Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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 Președinte îl invită pe domnul Cătălin-Petrișor GIUREA, al cărui 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: consilierul județean al cărui
mandat a fost validat depune următorul jurământ în limba română: “ Jur să respect
Constituția şi legile țării şi să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să îmi ajute Dumnezeu! ”.
Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de
consilierul județean validat. Un exemplar al jurământului se păstrează la hotărârea de
validare iar al doilea se înmânează consilierului județean validat.
La depunerea jurământului asistența se ridică în picioare.
Domnul Cătălin-Petrișor GIUREA, consilier validat, a depus jurământul și a intrat
în exercițiul funcției de consilier județean.
Numărul consilierilor județeni în funcție prezenți la ședință a devenit 28.
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- Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a
Consiliului Județean Olt
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă 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.
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, 3 și se aprobă 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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.
- 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 IUNIE 2019
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 și se aprobă 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 26 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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,..., 8 și se aprobă 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la mutarea unui post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă,
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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 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.06.2019
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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, ..., 5 și se aprobă 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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.
Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU a revenit în sala de
ședințe.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea componenței
nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Olt
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU”.
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, ..., 4 și se aprobă 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația
„Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019
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 28 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
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- Proiect de hotărâre cu privire la 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.
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU”.
Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2,..., 5 și se aprobă cu 28 voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la 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
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 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 28 voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei
și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 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 28 voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre pentru 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.
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2,..., 7 și se aprobă cu 28 voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții
ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „PENTRU.
- Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al
anului 2019
Domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt prezintă
raportul.
Prin vot deschis, raportul se aprobă cu 28 de 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
Doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Olt prezintă raportul.
Prin vot deschis, raportul se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul II 2019
Doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului
prezintă raportul.
Prin vot deschis, raportul se aprobă cu 28 de 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
Doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Olt prezintă raportul.
Prin vot deschis, raportul se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul I 2019
Doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului
prezintă raportul.
Prin vot deschis, raportul se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU”.
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Se trece la ordinea de zi suplimentară.
- Proiect de hotărâre cu privire la 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
Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ,
activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 și se aprobă cu 28 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 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.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Întocmit
Consilier Asistent
Ilie-Iulian IONICĂ

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