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                              MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

din data de 26 septembrie 2019 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 358 din 19 
septembrie 2019 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 26 septembrie 2019, orele 11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 32 de consilieri județeni (inclusiv 
Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și domnul Virgil 
DELUREANU, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt). A absentat domnul Ioan 
CIUGULEA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 
18 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 
AUGUST 2019- adoptat cu 31 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. 

2.aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 
Județean Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

3.rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

4.constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în 
calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

      5.transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion 
Minulescu”, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel 
de studii superior- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

    6.desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul 
de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020- 
adoptat cu 30 voturi „pentru”  și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna 
consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier județean Victor VĂTĂMANU,  
pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 
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7.modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu 
privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate 
în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu 
modificările și completările ulterioare- adoptat cu 32 voturi „pentru”.  

8. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul 
de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 
2019-2020 adoptat cu 30 voturi „pentru”  și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la 
vot doamna consilier județean Mariana MATEI și domnul consilier județean Dorin 
POSTELNICU,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

9.completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 127/28.08.2014- adoptat cu 32 voturi „pentru”.  

10. exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare- adoptat cu 
32 voturi „pentru”. 

11.modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale Spitalul Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 31 
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier 
județean Mirela VASILE,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

12.aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director 
general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de 
management elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea pentru Centrul Județean de 
Cultura și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 
management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de 
Cultura și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) 
al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

13.aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu- adoptat cu 31 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. 

14. aprobarea statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte 
Slatina - serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de 
Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 31 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. 

15. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
„Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în 
comuna Dobroteasa” strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt- 
adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

16.modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale pe anul 2019- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
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17.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 
Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”. 

18. înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt- adoptat cu 32 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   

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


