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

încheiat  în  ședința de constituire a 

 
din data de 24.10.2020,   

convocată în temeiul prevederilor Ordinului Prefectului Județului Olt 

nr. 316/20.10.2020, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10871/21.10.2020, prin care se convoacă în ședință privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Județean Olt, în data de 24.10.2020 la ora 11.00, 

în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt din Municipiul Slatina, B-

dul A.I. Cuza, nr. 14, consilierii județeni ale căror mandate au fost 

validate. 
 

  

La ședința de constituire a Consiliului Județean Olt sunt prezenți: Prefectul 

Județului Olt - domnul Florin-Constantin HOMOREAN, doamna Nicoleta ȘERBAN 

- Șef Serviciu Verificarea legalității, a Aplicării Actelor Normative în cadrul Instituției 

Prefectului Județului Olt, Președintele Consiliului Județean ales și validat de Tribunalul 

Olt, domnul Marius OPRESCU, 29 de consilieri județeni aleși și validați de 

Tribunalul Olt, precum și Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE. 

La ședință au mai participat: reprezentanții secretariatului  Consiliului Județean, 

care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea întrunirii, invitați, precum 

și reprezentanții mass-media, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 

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. 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE a efectuat 

prezența consilierilor declarați aleși invitați la ședință prin semnarea convocatorului nr. 

11026/24.10.2020, ale căror mandate au fost validate prin Încheierea civilă definitivă nr. 

24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă definitivă 

pronunțată în data de 19.10.2020. 

Domnul Florin-Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt, deschide 

lucrările ședinței:  

”Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne întâlnim astăzi pentru ședința 

festivă de constituire a Consiliului Județean Olt pentru mandatul 2020-2024.” 
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Pentru a începe ceremonia, domnul Florin-Constantin HOMOREAN, 

Prefectului Județului Olt, roagă asistența să se ridice în picioare pentru intonarea 

imnului de stat al României. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Florin-Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt continuă 

precizând următoarele: 

”Conform prevederilor articolului 171 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri 

județeni.  

În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 au fost aleși cei 32 de 

consilieri județeni. Prin Încheierea civilă nr. 24/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul 

Olt, al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă pronunțată în data de 

19.10.2020 au fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni. 

La ceremonia de constituire a Consiliul Județean Olt de astăzi, sunt prezenți: 29 

consilieri județeni aleși și absentează 3 consilieri județeni aleși care nu participă la 

ceremonie întrucât mandatele lor au fost invalidate de Tribunalul Olt prin Încheierea 

civilă nr. 24/15.10.2020, al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă 

pronunțată în data de 19.10.2020. 

 Scopul ședinței de astăzi îl constituie depunerea jurământului de către consilierii 

declarați aleși și validați, precum și de către  Președintele Consiliului Județean Olt - 

domnul Marius OPRESCU, ales și validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 

23/13.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt.” 

Domnul Florin-Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt, continuă 

precizând că se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute  de art. 116 alin.(1) din 

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui 

număr de mandate de consilier județean mai mare decât primul număr natural strict mai 

mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului județean.  

Domnul Florin-Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt declară că 

lucrările ședinței de constituire se desfășoară în conformitate cu prevederilor art. 116 

alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare fiind conduse 

de cel mai în vârstă consilier județean al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre 

cei mai tineri consilieri județeni ale căror mandate au fost validate.  

Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier județean este 

domnul Ioan NEDELEA, născut la data de 24.01.1950, iar cei mai tineri consilieri 

județeni aleși sunt domnii George ȘOFARU și Adrian IORDACHE, născuți la data de 

25.06.1987, respectiv la data de 21.08.1985, care sunt invitați să preia conducerea 

ședinței. 

Domnul Florin-Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt îl invită pe 

domnul Ioan NEDELEA să preia conducerea ședinței. 

Domnul Ioan NEDELEA începe prin a saluta pe domnul Florin-Constantin 

HOMOREAN, Prefectului Județului Olt, pe Președintele Consiliului Județean Olt - 

domnul Marius OPRESCU, pe doamnele și domnii consilieri județeni prezenți la 

ceremonie precum și pe toți reprezentanții mass-media prezenți în sală. 

Pentru început domnul Ioan NEDELEA dă cuvântul doamnei Secretar General al 

Județului, doamna Marinela-Elena ILIE, pentru a prezenta încheierile pronunțate de 

Tribunalul Olt, prin care sunt validate mandatele consilierilor județeni declarați aleși. 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE, salută întreaga 

audiență, specificând că va da citire Încheierii civile definitive nr. 24/15.10.2020, al 
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cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă definitive pronunțată în data de 

19.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1671/104/2020 prin care au fost 

validate mandatele a 29 consilieri județeni și invalidate mandatele a 3 consilieri 

județeni. 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE dă citire acestor 

încheieri civile: 

Prin Încheierea civilă definitivă nr. 24/15.10.2020, al cărei dispozitiv a fost 

completat prin Încheierea civilă definitivă pronunțată în data de 19.10.2020, pronunțate 

de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1671/104/2020 au fost validate mandatele de consilieri 

județeni obținute în urma alegerilor locale desfășurate la data de 27.09.2020, organizate 

în Circumscripția Electorală Județeană Olt, pentru următorii consilieri: 

1) DELUREANU VIRGIL, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

2) MATEI MARIANA, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

3) IVAN CĂTĂLIN-IONUŢ, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

4) BĂRBULETE ION-ADRIAN, candidat din partea Partidul Social Democrat; 

5)VITAN NICOLAE, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

6) BONDRESCU ION-LUCIAN, candidat din partea Partidul Social Democrat; 

7) VASILE MIRELA, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

8) IRIMIA ILIE, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

9) VLAD IULIA-DANIELA, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

10) POSTELNICU DORIN –TEODOR, candidat din partea Partidul Social 

Democrat;  

11) GHEORGHE IONEL- CRISTIAN, candidat din partea Partidul Social 

Democrat;  

12) IORDACHE ADRIAN, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

13) PRUNĂ TOMA, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

14) MARINESCU EMIL-VERGILIUS, candidat din partea Partidul Social 

Democrat;  

15) POPESCU CONSTANTIN, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

16) NEDELEA IOAN, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

17) GĂLAN VALERIA, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

18) ŞOFARU GEORGE, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

19) BUTNARIU CRISTIAN, candidat din partea Partidul Social Democrat;  

20) VOICU ION, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

21) DUMITRESCU VIOREL, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

22) CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN, candidat din partea Partidului Național 

Liberal;  

23) CĂLEALĂ DUMITRU, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

24) BUJGOI GHEORGHE, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

25) GHENCEA GIGI-NICOLAE, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

26) GIUREA CĂTĂLIN-PETRIŞOR, candidat din partea Partidului Național 

Liberal;  

27) STERIE ILIE, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

28) NICULAE FLOREA, candidat din partea Partidului Național Liberal;  

29)CRUŞOVEANU IONEL-BOGDAN, candidat din partea Partidului Național 

Liberal. 

De asemenea, prin aceleași încheieri civile definitive au fost invalidate mandatele 

de consilieri județeni obținute în urma alegerilor locale desfășurate la data de 

27.09.2020, organizate în Circumscripția Electorală Județeană Olt, pentru următorii 



 

4 

consilieri: 

1) GRECU ION-CĂTĂLIN, candidat din partea Partidul Social Democrat; 

2) OPRESU MARIUS, candidat din partea Partidul Social Democrat; 

3) VOICULESCU LIVIU-DUMITRU, candidat din partea Partidului Național 

Liberal. 

Domnul Ioan NEDELEA continuă prin aducerea la cunoștința ca această ședință 

are pe ordinea de zi două puncte: 

I. Depunerea jurământului de către consilierii județeni declarați aleși,  ale căror 

mandate au fost validate de  tribunal prin Încheierea civilă nr. 24/15.10.2020 al cărei 

dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă pronunțată în data de 19.10.2020 (29 

de consilieri județeni validați). 

II. Depunerea jurământului de președintele consiliului județean -Domnul Marius 

OPRESCU al cărui mandat de Președinte al Consiliului Județean Olt a fost validat prin 

Încheierea civilă definitivă nr. 23/13.10.2020. 

Se trece la primul punct al ședinței de constituire: depunerea jurământului de 

către consilierii județeni declarați aleși,  ale căror mandate au fost validate de Tribunalul 

Olt. 

Domnul Ioan NEDELEA specifică că invită consilierii județeni declarați aleși, 

ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă 

în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu!”. 

Precizează că formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor 

religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă.  

Jurământul este imprimat pe un formular special și se semnează, în două 

exemplare, de fiecare consilier județean. 

 Domnul Ioan NEDELEA  specifică că jurământul se depune după următoarea 

procedură: domnul George ȘOFARU  va chema consilierii județeni în ordinea în care 

sunt înscriși în Încheierea de validare să citească jurământul, iar aceștia se vor prezenta 

pe rând, la prezidiu, unde se află un exemplar din Constituția României și Biblie. 

Consilierul județean va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe 

Biblie, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință. Un 

exemplar se înmânează consilierului județean iar celălalt exemplar se pune de către 

doamna Secretar General la dosarul ședinței de constituire. 

Domnul Ioan NEDELEA dă cuvântul domnului George ȘOFARU pentru a 

chema consilierii județeni să depună jurământul. 

Consilierii județeni depun pe rând jurământul conform procedurii specificate de 

Președintele de vârstă, domnul Ioan NEDELEA. 

Consilierii județeni depun jurământul. 

Domnul Ioan NEDELEA anunță că se trece la cel de-al doilea punct al ședinței 

de constituire a Consiliului Județean Olt și anume: depunerea jurământului de către 

Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU. 

Domnul Ioan NEDELEA dă cuvântul domnului Adrian IORDACHE pentru a 

prezenta Încheierea Tribunalului prin care a fost validat mandatul Președintelui 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU. 

Domnul Andrei IORDACHE aduce la cunoștință că: prin Încheierea civilă 

definitivă nr. 23/13.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt în Dosarul nr. 1660/104/2020 

a fost validat mandatul domnului Marius OPRESCU pentru  funcția de Președinte al 
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Consiliului Județean Olt , candidat din partea Partidului Social Democrat, declarat ales 

în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, organizate în Circumscripția 

Electorală Județeană nr. 30 Olt. 

Domnul Ioan NEDELEA  îl invită pe domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, domnul Marius OPRESCU să depună jurământul. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU 

depune jurământul. 

După depunerea jurământului, Președintele Consiliului Județean Olt, domnul 

Marius OPRESCU a intrat în exercițiul de drept al mandatului de Președinte. 

Domnul Ioan NEDELEA dă cuvântul domnului Florin-Constantin 

HOMOREAN, Prefectului Județului Olt care precizează: 

”Ceremonialul de depunere a jurământului de către consilierii județeni și 

Președintele Consiliului Județean a decurs  conform prevederilor legale, fapt pentru care 

de astăzi domnule Președinte și domnilor consilieri județeni sunteți în măsură să 

exercitați atribuțiile acordate de către cetățenii județului Olt.  

Vă așteaptă un mandat 2020-2024 cu multe provocări, cea mai mare provocare o 

reprezintă pandemia de Covid-19, împotriva căreia trebuie să luptăm cu toții, să ne 

sprijinim unii pe alții, astfel încât să fim în măsură să adoptăm cele mai bune măsuri 

pentru a ne proteja cetățenii județului.  

De asemenea, în acest orizont de timp trebuie să promovăm proiecte care să 

aducă județul Olt la nivelul comunităților similare din Uniunea Europeană, cetățenii 

noștri să aibă acces cu toții la servicii de calitate în alimentarea cu apă, canalizare, 

gestionarea deșeurilor, alimentarea cu energie electrică, astfel încât nici un cetățean din 

județul nostru să nu sufere. Trebuie create locuri de muncă, astfel încât cetățenii care 

pleacă la muncă în afara României și muncesc pentru alte state să se poată întoarce și să 

se bucure de condiții de viață similare celor din afara României.  

Drept pentru care cred că va fi o muncă grea pentru dumneavoastră, dar Instituția 

Prefectului Județului Olt vă va fi un partener în derularea oricăror proiecte de interes 

județean. Mult succes!” 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU ia 

cuvântul declarând următoarele: 

”Domnule Prefect, dragi colegi, stimați invitați și oameni din presă depunerea 

jurământului este o onoare pentru mine dar în același timp și un angajament al 

continuării dezvoltării județului Olt. De asemenea, acest jurământ reprezintă o garanție 

de îndeplinire întocmai a programului de guvernare locală, pe care l-am prezentat în fața 

cetățenilor. Iar astăzi, aici, în sala Europa a Consiliului Județean Olt, toți consilierii 

județeni care au depus jurământul indiferent de culoare politică vor trebui să lucreze 

exclusiv în interesul cetățenilor. 

Cred mai mult ca oricând că administrația publică locală trebuie să fie aproape de 

comunitate pentru că oltenii au nevoie să aibă siguranța că în domenii precum sănătatea, 

educația, infrastructura, economia vor fi prioritățile noastre în viitorul mandat. 

Voi rămâne același Președinte al tuturor oltenilor și îi asigur pe aceștia că ușa 

Consiliului Județean este permanent deschisă, pentru că dialogul și echilibrul reprezintă 

cheia unei administrații eficiente, depusă în slujba oamenilor. Vă mulțumesc!” 

Domnul Ioan NEDELEA dă cuvântul doamnei Secretar General al Județului, 

doamna Marinela-Elena ILIE, pentru a prezenta dacă este cazul de validare supleanți în 

conformitate cu prevederile art. 119 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

precum și pentru a aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean Olt cat si a 

consilierilor județeni prevederile legale cu privire la regimul incompatibilităților și 
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conflictului de interese. 

Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE, aduce la 

cunoștință că prin Încheierea nr. 24/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt în Dosarul 

nr. 1671/104/2020, comunicată și înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10739/16.10.2020, al cărei dispozitiv a fost completat prin Încheierea civilă definitivă 

pronunțată de Tribunalul Olt-Secția I Civilă in data de 19.10.2020, comunicată și 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10803/19.10.2020 au fost invalidate 

mandatele următorilor consilieri județeni: 

- Ion-Cătălin GRECU, declarat ales în urma alegerilor locale din data de 

27.09.2020 pe lista Partidului Social Democrat. 

- Marius OPRESCU- declarat ales în urma alegerilor locale din data de 

27.09.2020 pe lista Partidului Social Democrat  

- Liviu-Dumitru VOICULESCU- declarat ales în urma alegerilor locale din data 

de 27.09.2020 pe lista Partidului Național Liberal. 

Conform prevederilor art.119 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, a fost demarată procedura pentru validarea 

următorilor supleanți: 

- Ilie HĂU-supleant pe lista Partidului Social Democrat 

- Bogdan-Daniel-Florin MATEI-supleant pe lista Partidului Social Democrat  

- Marian-Viorel ANGHEL- supleant pe lista Partidului Național Liberal, 

După validarea celor trei supleanți de către Tribunalul Olt aceștia vor depune 

jurământul în următoarea ședință a Consiliului Județean Olt, după depunerea 

jurământului intrând in exercițiul funcției de consilier județean. 

Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE, aduce la 

cunoștință reglementările din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,  

precum și cele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la 

conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, precizând că acest 

aspect va fi consemnat și în procesul-verbal al ședinței. 

De asemenea, Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE precizează că fiecare consilier județean a primit extras din Codul administrativ și 

din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 

și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și că în termen de 15 

zile de la data constituirii, dacă există cazuri de incompatibilități prevăzute de Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 

sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, există obligația legală 

de a renunța la una din calitățile care produce această stare de incompatibilitate. 

Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE prezintă 

situația consilierilor validați si aspectele discutate în această ședință, precizând că toate 

aceste aspecte vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței, proces verbal care va fi 

semnat de Secretarul General al Județului și de Domnul Ioan NEDELEA, Președintele 

de vârstă iar un exemplar al acestui Proces-Verbal va fi înmânat domnului Florin-

Constantin HOMOREAN, Prefectului Județului Olt. 

În încheiere doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE prezintă  următoarele: 

- Număr consilieri județeni stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.171 din 
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Codul administrativ  - 32 consilieri județeni; 

- Număr consilieri județeni validați de tribunal – 29 consilieri județeni; 

- Număr consilieri județeni prezenți la ședință – 29 consilieri județeni; 

- Număr consilieri județeni care au depus jurământul la ședința privind ceremonia 

de constituire a Consiliului Județean – 29 consilieri județeni; 

- Număr consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului județean – 0 consilieri județeni; 

- Număr consilieri județeni, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din 

Codul administrativ – 0 consilieri județeni; 

- Număr consilieri județeni, care absentează nemotivat - 0 consilieri județeni. 

Doamna Secretar General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE, îi felicită 

și le urează succes consilierilor județeni și domnului Președinte și ii asigură de tot 

sprijinul Secretarului General al Județului, cât și al întregului aparat de specialitate, în 

toate proiectele care vor fi inițiate și dezbătute în cadrul Consiliului Județean Olt. 

 Domnul Președinte declară  închise lucrările ședinței. 

 

PRŞEDINTELE DE VÂRSTĂ 

                     Ioan NEDELEA 
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             Întocmit, 

     Consilier principal 

Ilie-Iulian IONICĂ 
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