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                                     MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 24 iunie 2021 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 226 din 17 iunie 2021 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 24 iunie 
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 30 de consilieri județeni în funcție (inclusiv Vicepreședinții Consiliului Județean 
Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan).  

            Au absentat domnii consilieri județeni Dumitrescu Viorel și Vitan Nicolae. 
   Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 13 

proiecte de hotărâre cu privire la: 
 
1.înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire 

și Asistență Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - adoptat cu 30 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. 

2.menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

3.transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 4.transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

5.transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, 
ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

6.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 2021- adoptat cu 30 
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. 

7.acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt - adoptat cu 30 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. 
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8.modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

9.constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar 
al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 31 voturi „pentru”.  
11.transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor 
servicii sociale din structura direcției - adoptat cu 30 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.aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte 
Corabia, serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt - adoptat cu 30 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.constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 
precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.  
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