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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 30.07.2020,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 27 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean) precum și Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat domnii Vicepreședinți al Consiliului Județean Olt, Ioan 

CIUGULEA și Virgil DELUREANU, doamna consilier județean Mariana MATEI, 

precum și domnii consilieri județeni Cătălin-Petrișor GIUREA, Lucian NIȚU, 

Constantin POPESCU. 

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 aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.06.2020 
 

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 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 IUNIE 2020 
 

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 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 
 

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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi 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 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor 

sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula 

Malva” în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acestuia în 

administrarea Muzeului 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  
 

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

2020 
 

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 
 

8. Raport cu  privire  la  activitatea  de  soluționare  a  petițiilor  pe semestrul  I  al 

anului 2020 
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

9. 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 2020 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Olt 
 

10. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul II 2020 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului 
 

11. Raport cu privire la 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 2020 
 

Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Olt 
 

12. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în semestru I 2020 
 

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

13.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui 

aparat special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat 

pe mâini cu dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea 

participanților în sală s-a făcut la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru 

sigur fiecăruia. 
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La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  

Consiliului Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea 

întrunirii, directorii sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și reprezentanții mass-media, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi se 

accesează din tablete fiind disponibile pe pagina de internet www.cjolt.ro la secțiunea 

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2020 - Ședința ordinară C.J. Olt – 30 iulie 2020. 

Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi. 

Se aprobă cu 26 de voturi „PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu a participat la 

vot domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ fiind ieșit din sală. 

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 25.06.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 26 de voturi „PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu 

a participat la vot domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ fiind ieșit din sală. 

 
 

Se trece la ordinea de zi. 

Domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ a revenit în sala de ședințe. 
 

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

Județului Olt la data de 30.06.2020 

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,...,5 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

- 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 și Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2020 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la 

procedura de vot a acestui proiect, cât și la procedura de vot a următorului proiect de 

hotărâre, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

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 26 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 26 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 transformare posturi în statul de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă proiectul de 
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hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 26 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 26 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 mutarea și transformarea unor posturi 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,...,4 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor 

sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, anunță că nu 

participă la procedura de vot la articolul 6 al acestui proiect de hotărâre, pentru a evita 

un posibil conflict de interese. 

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,...,5 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 26 voturi „PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Marius OPRESCU, Președintele 

Consiliului Județean Olt, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 7 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula 

Malva” în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt 

Înainte de a prezenta și supune la vot acest proiect de hotărâre domnul Marius 

OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, menționează că titlul proiectului de 

hotărâre a fost modificat față de cel din convocare, respectiv <<Proiect de hotărâre cu 

privire la înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula Malva” în Inventarul 

bunurilor din domeniul public al  județului Olt”>>, întrucât darea în administrare a 

sitului arheologic către Muzeul Județean Olt se va face la o data ulterioară după 

primirea avizului de la Ministerul Culturii. 

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,...,4 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2020 

Înainte de a prezenta și supune la vot acest proiect domnul Marius OPRESCU, 

Președintele Consiliului Județean Olt, menționează că pentru articolul 1 din acest proiect de 

hotărâre formulează următorul amendament, înregistrat sub numărul 7940/27.07.2020: 
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<< AMENDAMENT la Proiectul de hotărâre nr. 118/22.07.2020, cu privire la rectificarea 

bugetului Județului Olt pe anul 2020 

 Conform art. 261 si anexei nr. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, astfel cum a fost aprobata cu modificări si 

completări prin Legea nr. 115/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 652/23.07.2020, 

județului Olt i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale pe anul 2020, după cum urmează : 

 - pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, suma de 9.220 mii 

lei, din care: 

  - pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, suma 

de 4.252 mii lei; 

  - pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, suma de 

4.968 mii lei; 

 - pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, suma de 9.274 mii lei. 

 Astfel se propune suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 18.494 

mii lei, din care : 

  - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, (cod 11.02.01) cu suma de 9.220 mii lei ; 

  - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cod 11.02.06) cu suma de 9.274 mii lei . 

 În mod corespunzător se propune suplimentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, cu 

suma de 18.494 mii lei, după cum urmează : 

- la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma 

de 11.494 mii lei, din care: la subcapitolul 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă” 

cu suma de 4.671 mii lei si la subcapitolul 68.02.06,,Asistenta sociala pentru familie si copii’’, 

cu suma de 6.823 mii lei. 

- la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 84.02.03 „Transport rutier”, paragraf 

84.02.03.01 ,,Drumuri și poduri”, titlul II „Bunuri și servicii”, cu suma de 3.000 mii lei. 

- la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 „Fond de 

rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, titlul V „Fonduri de rezervă” cu suma de 

4.000 mii lei. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului Olt pe Secțiunea de 

Funcționare pe anul 2020, se reflectă în anexele nr. 1, 1a,  la proiectul de hotărâre.>> 

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 supune la vot articolul 1 împreună cu amendamentul adus de Președintele 

Consiliului Județean Olt și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 2,...,8 și se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 27 voturi „PENTRU”. 
 

De asemenea au fost prezentate și aprobate următoarele rapoarte: 

- Raport cu  privire  la  activitatea  de  soluționare  a  petițiilor  pe semestrul  I  al 

anului 2020 – adoptat cu 27 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 2020 – adoptat cu 27 voturi „PENTRU”. 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul II 2020 – adoptat cu 27 voturi „PENTRU”. 

- Raport cu privire la cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, 
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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 2020 – adoptat cu 27 voturi „PENTRU”. 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

semestru I 2020 – adoptat cu 27 voturi „PENTRU”. 

 

Domnul consilier Marian RADU precizează că în urmă cu doi ani Consiliul 

Județean Olt a aprobat lucrări de modernizare pe drumurile județene, printre care și DJ 

643C. De la finalizarea lucrărilor și până la recepția finală, primăriile au executat lucrări 

de alimentare cu apă și canalizare în zona drumurilor județene, lucrări care au afectat 

aceste drumuri. Domnul consilier Marian RADU întreabă dacă se știe de aceste lucrări,  

dacă s-au luat măsuri sau inspectorul de lucrări a întocmit documente în acest sens.   

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, îi răspunde că 

are cunoștință de anumite deficiențe pe anumite porțiuni de drumuri, însă o situație 

concretă i se poate prezenta domnului consilier județean la ședința următoare. 

Domnul consilier Marian RADU intervine cu o altă întrebare referitoare la 

problemele personalului auxiliar din Spitalul Județean de Urgență Slatina, secția 

infecțioase, și anume, dacă s-au purtat discuții cu reprezentanții spitalului referitoare la 

îmbunătățirea condițiilor din respectiva secție, pentru că există o lipsă de personal, din 

informațiile pe care le deține. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, îi răspunde că 

există o comunicare zilnică cu Spitalul Județean de Urgență Slatina pe tema Covid-19 și 

nu există nici o lipsă de personal, iar pentru lămuriri suplimentare, domnul Președinte îl 

poate invita pe domnul manager al spitalului, cât și pe domnul consilier la o întâlnire de 

discuții pe această temă. 

Domnul consilier Jenel Copilău intervine cu remarca că a constat că, într-adevăr, 

colegii liberali și-au făcut datoria ca guvernanți privind schimbarea conducătorilor din 

funcțiile de conducere a unor instituții din județul Olt, dar nu au luat măsuri ca 

instituțiile respective să asigure servicii de calitate. Domnul consilier Jenel Copilău 

explică că este vorba de  Casa de   Asigurări de Sănătate. În acest moment, în 

municipiul Slatina, nu există o farmacie cu program permanent, iar după ora 21 cetățenii 

orașului nu au de unde să procure medicamente în caz de urgență, considerând acest 

lucru ca o chestiune obligatorie. Directorii de instituții sunt schimbați din funcții în 

grabă, însă serviciile pentru populație au fost neglijate. Domnul consilier solicită 

întrunirea într-o ședință a celor responsabili în care să fie luate măsurile care se impun 

pentru a oferi servicii de calitate în interesul cetățeanului. 

Consilierul județean Viorel Dumitrescu intervine spunând că s-a ridicat această 

problemă în trecut referitor la orașul Corabia, problemă rămasă nerezolvată, întrucât 

Casa de Asigurări de Sănătate nu poate obliga o farmacie privată să aibă un program 

non-stop. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, le-a reamintit 

celor din grupul PNL că, dacă până acum se solicita găsirea unei soluții pentru o 

farmacie non-stop la Corabia, în acest moment, în plină pandemie, nu mai există 

farmacie cu astfel de program nicăieri în județul Olt. 

Domnul consilier Jenel Copilău precizează că este obligatorie furnizarea de 

servicii permanente prin existența contractului semnat de farmacii cu Casa Asigurări de 

Sănătate, iar obligația acesteia este de a furniza aceste servicii către populație. 

Și domnul consilier Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine precizând că 

răspunsul oferit de către Colegiul Farmaciștilor și de către Casa de Asigurări de 
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Sănătate, referitor la solicitarea deschiderii unei farmacii non-stop pentru orașul 

Corabia, a fost că nu pot fi impuse obligații către societățile comerciale de a oferi 

servicii non-stop. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt precizează că 

deși până acum s-a ridicat problema că nu există farmacie non-stop în orașul Corabia, 

însă în prezent nu mai există nici în Slatina, care este reședință de județ, iar 

obligativitatea este să fie cel puțin o farmacie non-stop, pentru întreg județul, având în 

vedere și că suntem în plină criză epidemiologică. Domnul Președintele afirmă că așa 

cum s-a impus populației obligația să poarte măști, trebuie să existe o soluție și pentru 

ca o farmacie să funcționeze non-stop, mai ales în situația actuală.  
 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară 

închise lucrările ședinței. 

 

     P R E Ş E D I N T E 

                Marius OPRESCU 

 

 

 
               SECRETARUL GENERAL 

                             AL JUDEŢULUI 

                                                    Marinela-Elena ILIE 
 
 

 

 

 

 

 

 

             Întocmit, 

     Consilier Asistent 

Ilie-Iulian IONICĂ 
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