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MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
din data de 25 iunie 2020
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 127 din 18 iunie
2020 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data
de 25 iunie 2020, 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 Vicepreședinții
Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ioan Ciugulea).
A absentat doamna consilier județean Vlad Iulia Daniela.
Proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt a fost retras
de pe Ordinea de Zi.
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 10
proiecte de hotărâre cu privire la:
1. prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de
conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Oltadoptat cu 32 voturi „pentru”.
2. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap
îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna
MAI 2020- adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la
vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil conflict
de interese.
3. transformarea unui post vacant în statul de funcții al Centrului Județean de
Cultură si Artă Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
4. completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.183/25.10.2018 - adoptat cu 32 voturi „pentru”.
5. acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean
Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt- adoptat cu 31
voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier
județean Matei Mariana, pentru a evita un posibil conflict de interese.

1

6.modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență Slatina- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
7. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020- adoptat cu 32 voturi
„pentru”.
8.constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în
calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică- adoptat cu 32 voturi
„pentru”.
9.modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57 din
26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru
Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a
secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a
contestațiilor- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
10. aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului
Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către
managerul Muzeului Județean Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
Ședința a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale
referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Serviciul Relații Publice, ATOP
și Transparență Decizională
Magdalena ȚOLU

Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE
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