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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 28.11.2019, convocată
în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019
Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul
Marius OPRESCU, 31 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul General al Județului, doamna
Marinela-Elena ILIE.
Au absentat domnii consilieri județeni Dumitru CĂLEALĂ și Dorin Teodor
POSTELNICU.
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 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 OCTOMBRIE 2019
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 de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al
Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
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: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene
Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de
administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
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

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean
Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean 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

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă,
servicii de calitate la nivel județean” 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante 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 socială, activități
sportive și de agrement

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la
data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea
licențelor de traseu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice
și Comerț

10. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt
a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt
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

12. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea
Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate
în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în
situații de nevoie Slatina
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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

13. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din
zona drumului județean DJ 657
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice
și Comerț

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post in statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior
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

15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și
din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu
Gunka și Spiru Vergulescu”
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

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și
Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip
Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică
destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
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

17. Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și
ale unor servicii sociale din structura direcției
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

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de selecție
privind numirea finală pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.
OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor
Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice
și Comerț
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20. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și fără cazare, fără personalitate
juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt
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

21. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement

22. Propuneri, întrebări, interpelări.
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 31 voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei
Marinela – Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Județean din data de 24.10.2019.
Domnul consilier județean Marian RADU precizează că a primit pe email un
proces-verbal, iar în mape se regăsește alt proces-verbal și întreabă care versiune este
cea supusă procedurii de vot.
Doamna Marinela – Elena ILIE, Secretarul General al Județului, îi răspunde că
procesul-verbal supus votului este cel care se regăsește în mapele consilierilor județeni
și că este posibil ca dintr-o eroare, pe email să fi fost transmis alt proces-verbal.
Domnul consilier județean Marian RADU continuă dialogul solicitând ca în
procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 24.10.2019 să fie consemnată intervenția
dânsului referitoare la faptul că a adresat mulțumiri domnului Valeriu CIUREA pentru
inițiativa premierii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019 a două
tezaure umane vii.
Doamna Marinela – Elena ILIE, Secretarul General al Județului, îi răspunde că se
va opera în procesul-verbal intervenția respectivă.
Procesul verbal se aprobă cu 31 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 OCTOMBRIE 2019
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 30 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 30 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.
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- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare
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 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al
Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă câte persoane vor
beneficia de pachetele oferite.
Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, îi răspunde că
aproximativ 4000 de persoane vor primi daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Doamna Marinela-Elena ILIE, Secretarul General al Județului, intervine
explicând că nu este număr fix, deoarece pe lângă copiii din centrele de plasament,
căsuțele de tip familial şi alte tipuri de servicii sociale, persoanele adulte, vârstnice şi cu
handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistență socială, din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, aflate în subordinea Consiliului
Județean Olt, se vor oferi pachete cu daruri și grupurilor organizate de copii care colindă
la sediul Consiliului Județean Olt, pe bază de cerere, iar sesiunea de depunere a cererilor
nu s-a încheiat la această dată.
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 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt
„Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de
administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
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 31 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 31 voturi
„PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea
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monumentelor istorice și de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol
în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale
Balș, pentru anul școlar 2019-2020
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 31 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 și se aprobă cu 31 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă,
servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect
Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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,..., 7 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU”.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU solicită informații despre
Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna.
Domnul Președinte o invită pe doamna Dana LUNGU, Șef Serviciu Dezvoltare
Regională, să îi ofere informații referitoare la Asociația Centrul pentru Dezvoltare
Durabilă Columna.
Domnul consilier județean Nicolae VITAN a părăsit sala de ședințe.
Doamna Dana LUNGU, Șef Serviciu Dezvoltare Regională, îi răspunde că
Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna este un organism
neguvernamental nonprofit cu sediul în Municipiul Craiova, al cărei scop este acela de a
contribui la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local,
regional și național în România, în mediul urban și în mediul rural, asociație care a
participat la selecția derulată pe site conform Ghidului Solicitantului.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante 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 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la
data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea
licențelor de traseu
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,...,4 și se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea structurii organizatorice a
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 și se aprobă 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a
unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt
Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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, ..., 6 și se aprobă cu 30 voturi „pentru” și
1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Nicolae VITAN,
fiind ieșit din sală.
Domnul consilier județean Marian RADU a părăsit sala de ședințe.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea
Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate
în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în
situații de nevoie Slatina
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,..., 6 și se aprobă cu 28 voturi „pentru” și
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3 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din
zona drumului județean DJ 657
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, 3,4 și se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post in statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior
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 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18
din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din
administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului
Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și
Spiru Vergulescu”
Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și
Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip
Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică
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destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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,..., 5 și se aprobă cu 28 voturi „pentru” și
3 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia
Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele
Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate
procedura votului deschis.
Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă, de ce în această
comisie se regăsesc doar reprezentanți ai așezărilor informale din Piatra-Olt și Fălcoiu.
Domnul Președinte îi răspunde că s-a transmis o solicitare către toate unitățile
administrativ-teritoriale din județ și doar în localitățile menționate există locuințe
informale înregistrate.
Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele pentru organizarea și dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol
în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, ...,4 și se aprobă cu 29 voturi „pentru” și
2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și
ale unor servicii sociale din structura direcției
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,...,6 și se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de selecție
privind numirea finală pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.
OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor
Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,
Industrie, Servicii Publice și Comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
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 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2 neparticipări la
vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și Nicolae VITAN,
fiind ieșiți din sală.
Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 22 voturi „pentru” și 9 neparticipări la
vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și Nicolae VITAN,
fiind ieșiți din sală, doamnele consilieri județeni Valeria GĂLAN și Gherghina
IONIȚĂ, cât și domnii consilieri județeni Dorin Teodor POSTELNICU, Viorel
DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Ion Cătălin GRECU și Ion Lucian
BONDRESCU, pentru a evita un posibil conflict de interese.
Se supun la vot, pe rând, articolele 3 și 4 și se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și fără cazare, fără personalitate
juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt
Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul 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 și se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru” și 3
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală și domnul consilier județean Cristian BUTNARIU,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
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- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
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 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Marian RADU și
Nicolae VITAN, fiind ieșiți din sală.
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 GENERAL
AL JUDEŢULUI
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Consilier Asistent
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