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        P R O C E S  - V E R B A L                              

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  19.12.2019,  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, 32 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. 

A absentat domnul consilier județean Ion Cătălin GRECU. 

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, 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 
 

 

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 NOIEMBRIE 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: modificarea arondării unităților administrativ-

teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor 

 

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 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2019 
 

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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, 

localitatea Colonești, satul Vlaici” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 

și Comerț 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene,                          

precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  

anul 2020 
 

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU 

– Vicepreședintele 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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2020” 
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:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 

pătrat la chiriile  pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de 

locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la 

stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru 

anul 2020 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele 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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 

14+092 – 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa” 
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:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 
 

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU 

– Vicepreședintele 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 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea 

Bărăști, satul Mereni” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 

și Comerț 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2020 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 

și Comerț 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

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 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la 

olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

182/25.10.2018 
 

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. Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al 

Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al 

județului Olt, precum și cu privire la aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 
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 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții 

al 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 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale 

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 
 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean 

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 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință 

protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului 

servicii „Sf. Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. 

Ștefan” 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 
 

19.  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 Proiectul ordinii de zi. 

Se aprobă cu 32 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 28.11.2019. 

Procesul verbal se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
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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 NOIEMBRIE 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 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-

teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor 

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, 3,4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2019 

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,...,5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, 

localitatea Colonești, satul Vlaici” 

 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene,                          

precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  

anul 2020 

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,...,9 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2020” 

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 32 voturi „pentru”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 

pătrat la chiriile  pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de 

locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la 

stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru 

anul 2020 

 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,..., 5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 

14+092 – 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa” 

Domnul consilier județean Marian RADU afirmă că din informațiile pe care le 

deține refacerea acestui drum județean trebuia să se implementeze din fonduri europene. 

Domnul Președinte îi răspunde că acest obiectiv de investiții a fost depus pentru 

obținerea unei finanțări europene, se află în analiză și încă nu s-a primit un răspuns, dar 

ținând cont că sectorul respectiv de drum este din pământ, iar iarna este impracticabil, 

neputându-se circula în condiții normale, s-a luat decizia refacerii lui. 

Domnul consilier județean Marian RADU afirmă ca nu se opune refacerii acestui 

drum doar că știa că aceasta a fost aprobată din fonduri europene. 

Domnul Președinte precizează că și la DJ 546, de la semnarea contractului de 

finanțare până la licitarea lui au trecut 4 ani de zile, motiv pentru care pentru a evita 

perioade atât de lungi s-a hotărât refacerea lui din fonduri locale. 

 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 

 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. 

Domnul consilier județean Marian RADU precizează că nu participă la procedura 

de vot la acest proiect de hotărâre. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2,...,10 și se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 

1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Marian RADU,  

pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Marian RADU,  

pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea 

Bărăști, satul Mereni” 

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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2020 

 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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 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,..., 5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la 

olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

182/25.10.2018 

Domnul consilier județean Ion Adrian BĂRBULETE precizează că nu participă la 

procedura de vot la acest proiect de hotărâre. 

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” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Ion Adrian 

BĂRBULETE,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Ion Adrian 

BĂRBULETE,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al Direcției 

de Sănătate Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al județului 

Olt, precum și cu privire la aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 

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 supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU întreabă de ce se revocă acest 

drept de administrare. 

Domnul Președinte Marius  OPRESCU îi explică că aceste spații se află în 

domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției de Sănătate Publică 

Județeană Olt. Aceste spații au fost date în folosință gratuită Casei Județene de Pensii 
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Olt. Datorită modificării legii aceste spații nu mai pot fi date în folosință gratuită, motiv 

pentru care ele vor putea fi închiriate prin licitație publică. Scoaterea la licitație publică 

se poate face numai de titularul dreptului de proprietate. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 2 ,..., 7 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot, articolul 8 și se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare 

la vot. Nu a participat la vot Președinte al Consiliului Județean Olt, domnul Marius 

OPRESCU,  pentru  a  evita  un  posibil  conflict  de  interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 9 ,..., 11 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

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, 3,4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale 

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,..., 5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean 

Olt 

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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință protejată 

pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii „Sf. 

Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului 

social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și 

cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” 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,...,6 și se aprobă 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. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă 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. 
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Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier județean Marian RADU are o interpelare precizând că dorește 

să pună două întrebări. O primă întrebare se referă la societatea SC Olt Drum SA, 

despre care are cunoștință că a câștigat lucrări de reparații pe drumurile județene și de 

asemenea că a subcontractat o parte din aceste lucrări. În acest sens solicită să i se pună 

la dispoziție valorile lucrărilor subcontractate de către SC Olt Drum SA cu fiecare firmă 

subcontractoare. 

A doua întrebare se referă la SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, domnul 

consilier județean solicitând să i se pună la dispoziție situația financiară a acestei 

societăți, afirmând că această societate are nevoie de o monitorizare atentă, întrucât a 

înregistrat mereu pierderi și dorește să afle dacă această societate și-a revenit din punct 

de vedere financiar, acest lucru  putându-se vedea doar din situația financiară. 

Domnul Președinte îi răspunde că i se vor oferi aceste informații. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU urează ”La Mulți Ani!” și 

multă sănătate tuturor membrilor Consiliului Județean Olt menționând că își dorește o 

mai bună colaborare pentru următoarea jumătate de an. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU urează ”Sărbători Fericite!” și un An Nou 

mai bun tuturor cetățenilor județului Olt.   
 

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. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
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