
 

1 

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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 17.12.2020,  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, 30 de consilieri județeni (inclusiv domnii Vicepreședinți ai 

Consiliului Județean Olt: Virgil DELUREANU și Ionuț-Cătălin IVAN) precum și 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

A absentat domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. Menționăm că în 

prezent Consiliul Județean Olt funcționează cu un număr de 31 de consilieri județeni în 

funcție, ca urmare a încetării înainte de termen a mandatului de consilier județean al 

domnului Niculae FLOREA prin decesul acestuia. 

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 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 2021 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

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

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

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021 
 

Inițiatori: domnul Virgil DELUREANU - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt                                                   

                          domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile    

prestate de unele instituții de cultură de interes județean pentru anul 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

 

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

agricole pentru anul 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președinte al pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la numirea în funcția publică de conducere de 

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 
 

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

Județului Olt la data de 30.11.2020 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT 

DRUM S.A. 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 
 

9. 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 ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. 

Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și 

de Arhitectură 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 

care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru 

Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și 

de Arhitectură 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și 

Administrația Fondului pentru Mediu 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna GĂLAN Valeria – Secretar al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

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

culturale în anul 2021” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Județul Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna GĂLAN Valeria – Secretar al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean 

Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 

 

15. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp 

din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul 

Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face 

parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

General al Județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna GĂLAN Valeria – Secretar al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

17. 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 - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la:  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 NOIEMBRIE 2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele 

de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement 
 

20.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

P R O P U N E R E 
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a  

   Consiliului Județean Olt din data de 17 decembrie 2020 
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1. Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul VITAN Nicolae - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al 

Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, județul Olt  
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președinte al pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț 
 

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. 

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 – 17 decembrie 

2020. 

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

Se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se 

supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei 

Marinela – Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Județean Olt convocată de îndată în data de 15.12.2020. 

Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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 2021 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

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

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

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021 
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Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,9 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile    

prestate de unele instituții de cultură de interes județean pentru anul 2021 

Domnul Ilie HĂU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..., 4 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,11 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU. 
 

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

agricole pentru anul 2021 

Domnul Ilie IRIMIA - Președinte al 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 și 2 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la numirea în funcția publică de conducere de 

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

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 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 
 

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

Județului Olt la data de 30.11.2020 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT 

DRUM S.A. 

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 de voturi „PENTRU”. 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, 

Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” si 2 

neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN 

și domnul consilier Ion-Lucian BONDRESCU pentru a evita un posibil conflict de 

interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 3,...,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de 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 ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. 

Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt 

Domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie 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 și 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 Planului de Investiții pe anul 2021 

care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru 

Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt  

Doamna consilier județean Valeria GĂLAN anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

 Domnul Toma PRUNĂ - Președinte al Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie 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 și 2 și se aprobă cu 30 de voturi „PENTRU” 

si 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean Valeria 

GĂLAN pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 voturi „PENTRU” si 

1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean Valeria 

GĂLAN pentru a evita un posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și 

Administrația Fondului pentru Mediu 
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Doamna consilier județean Valeria GĂLAN anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt anunță că nu 

participă la procedura de vot a articolului 2 a acestui proiect pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul VITAN Nicolae - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 

Cetățenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supune la vot articolul 1 și aprobă cu 30 de voturi „PENTRU” si 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 2 și aprobă cu 29 de voturi „PENTRU” și 2 

neparticipări la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN și 

domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, pentru a evita un 

posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 3 și aprobă cu 30 de voturi „PENTRU” si 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

„PENTRU” si 1 neparticipare la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean 

Valeria GĂLAN pentru a evita un posibil conflict de interese. 

 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2021” 

Domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Județul Olt 

Domnul VITAN Nicolae - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 

Cetățenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean 

Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 

Domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 
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Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp 

din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul 

Olt 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu întreabă ce se face pe acest teren. 

Domnul Marius OPRESCU-Președintele Consiliului Județean Olt îi răspunde că 

acest teren se trece în domeniul public al municipiului Caracal pentru dezvoltarea 

urbanistică a zonei respective, în sensul construirii de către Consiliul Local al 

municipiului Caracal a unor parcări și spații verzi. 

 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face 

parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

General al Județului Olt 

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 de voturi „PENTRU”. 

Domnul VITAN Nicolae - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 

Cetățenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

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

2020 

Înainte de a prezenta și supune la vot proiectul de hotărâre, domnul Marius 

OPRESCU-Președintele Consiliului Județeran Olt dă citire Amendamentului nr. 

13056/15.12.2020 adus acestui proiect de hotărâre: ”Având in vederea necesitatea 

derulării pana la finele anului 2020 a Proiectului ,,Reabilitare termica pentru 

îmbunătățirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt’’- SMIS 

116169, este necesară suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 1.500 mii lei. 

Din analiza execuției bugetare la capitolul 51.02 ,,Autorități publice și acțiuni 

externe’’ subcapitolul 51.02.01,,Autoritați executive și legislative’’, paragraf 

51.02.01.03 ,,Autorități executive’’, s-a constatat ca se înregistrează credite bugetare 

disponibile in suma de 1.350 mii lei, din care: la titlul I ,,Cheltuieli de personal - suma 

de 270 mii lei si titlul II ,,Bunuri si servicii’’ – suma de 1.080 mii lei. 

Astfel se propune suplimentarea creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare cu 

suma de 1.350 mii lei, la capitolul 51.02,,Autoritati publice și acțiuni externe’’ 
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subcapitolul 51.02.01,,Autoritați executive și legislative’’, paragraf 51.02.01.03,, 

Autorități executive’’, titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020’’, prin diminuarea cu aceeași sumă de la același 

capitol,  titlul I ,,Cheltuieli de personal - cu suma de 270 mii lei si titlul II ,,Bunuri si 

servicii’’ – cu suma de 1.080 mii lei. 

Modificările intervenite în structura Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea 

de Funcționare si pe Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2020, se reflectă în anexele nr. 1, 

1a si 1b la proiectul de hotărâre”. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supune la vot art.1 împreună cu amendamentul adus de Președintele 

Consiliului Județean Olt și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 2,...,4 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine precizând că această 

parcare de la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, ce face obiectul Fișei de investiții de la 

art.4, a mai fost odată aprobată și construită. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU precizează că 

este vorba de aceeași parcare doar că acum s-a finalizat investiția și se rectifică Fișa de 

investiții. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 5,....,7 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de 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 NOIEMBRIE 2020 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președintele Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele 

de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,3 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean 
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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 de voturi 

„PENTRU”. 

Domnul VITAN Nicolae - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 

Cetățenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al 

Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, județul Olt 

Domnul Ilie IRIMIA - Președinte al 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,....,5 și se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi 

„PENTRU”. 

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi: propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt urează 

Sărbători fericite și cu multă sănătate tuturor participanților din sală dar și tuturor 

locuitorilor județului Olt precum și UN AN NOU mai bun decât cel pe care urmează  

să-l încheiem. 

 

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 
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