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                                     MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
din data de 26 august 2021 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 284 din 19 august 

2021 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data 
de 26 august 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 Prună Toma. 
   Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 7 

proiecte de hotărâre cu privire la: 
 
1.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 
IULIE 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. 

2.modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia 
și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de 
Îngrijire și Asistență Corabia” 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. 

3.stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un autoturism aflat în parcul auto al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 32 voturi 
„pentru”.  

4.modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al 
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. 

5. rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 - adoptat cu 32 voturi „pentru”. 
6.aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 
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de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire 
a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt- adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

7.aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de 
administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în 
activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente 
pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt- adoptat cu 32 
voturi „pentru”.  

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

 
 

 
P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                  
                         Secretar General al Județului 
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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


