ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr.5539/27.05.2021
Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt - Cod 230025  Tel: 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07  Fax: 43.11.22

MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
din data de 27 mai 2021
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 197 din 20 mai 2021 a
Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,
orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean
Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Olt, Marius
Oprescu și 31 de consilieri județeni în funcție (inclusiv Vicepreședinții Consiliului Județean
Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan).
A absentat domnul consilier județean Bogdan-Daniel-Florin Matei.
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 16
proiecte de hotărâre cu privire la:
1.aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027- adoptat
cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean
Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.
2.stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021adoptat cu 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier
județean Ciucu Gheorghe Alin Sorin, fiind ieșit din sală.
3.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 APRILIE 2021- 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.
4. completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”- adoptat cu 32 voturi
„pentru”.
5.actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt- adoptat cu 32 voturi
„pentru”.
6.aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”
pentru anul 2021- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
7.aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din România (UNCJR) pentru anul 2021- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
8.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare
Complex Servicii Persoane Adulte Corabia și construire anexe” - 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.
9.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare
Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal” - adoptat cu 32 voturi „pentru”.
10.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 - adoptat cu 32 voturi „pentru”.
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11.desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae”
Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum
și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu
cazare: ,,Casele de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 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.
12.transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din
structura direcției - 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.
13.desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și
Reabilitare Cezieni - serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de
abilitare și reabilitare Cezieni” - 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.
14.transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Slatina - adoptat cu 32 voturi „pentru”.
15.trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul
public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a
demolării- adoptat cu 32 voturi „pentru”.
16. aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului
„Eugen Stanciu” ediția a V-a. – adoptat cu 32 voturi „pentru”.
De asemenea a fost prezentată și aprobată:
Informarea privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt,
în trimestrul I al anului 2021 -aprobată cu 32 voturi „pentru”.
Şedinţa a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE

Magdalena ŢOLU
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă
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