
  
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 28 octombrie 2021 
 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 374 din 21 

octombrie 2021 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință 

ordinară în data de 28 octombrie 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 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan).  

Au absentat domnii consilieri județeni Bondrescu Ion-Lucian și Vitan Nicolae. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 

23 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

 1.aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 

30.09.2021- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul consilier județean Anghel Marian-Viorel, fiind ieșit din sală.  

 2.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 

SEPTEMBRIE 2021- adoptat cu 29 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil 

conflict de interese și domnul consilier județean Anghel Marian-Viorel, fiind ieșit din 

sală. 

3.aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, 

pe anul școlar 2021-2022- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul consilier județean Anghel Marian-Viorel, fiind ieșit din sală.  

      4.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

      5.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021- adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

      6.transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
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         7.desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în 

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2021 – 2022 - adoptat cu 31 

voturi „pentru”. 

         8.modificarea Statului de funcții al Caselor de tip familial “Mugurel” Slatina - 

serviciu social cu cazare 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 “Mugurel” Slatina - 

adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul 

consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

         9.modificarea Statului de funcții al Centrului maternal “Adelina” Slatina - 

serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, precum și pentru completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal “Adelina” Slatina - adoptat 

cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier 

județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

        10.aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și 

cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului 

Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru anul 2021 - adoptat cu 31 

voturi „pentru”. 

        11.modificarea Statului de funcții și Organigramei ale Centrului de abilitare și 

reabilitare Caracal - serviciu social cu cazare 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 Centrul de 

abilitare și reabilitare Caracal - adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. 

Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un 

posibil conflict de interese. 

       12.transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii 

sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul 

consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

       13.modificarea și actualizarea componenței echipei intersectoriale locale (E.I.L.) 

pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului 

Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

       14.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”. 

       15.aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000- KM 

25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în 

cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” - adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

        16.aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, 
L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul 

Programului național de investiții “Anghel Saligny” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 



        17.aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050” în vederea depunerii pentru finanțare în 

cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” - adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

        18.aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 653, comuna 

Schitu, km 23+177” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului 

național de investiții “Anghel Saligny” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

        19.transformarea unui post vacant în statul de funcții al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

        20.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”. 

         21.aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 38+323-km 

57+223, L=18,900 km, comuna Poboru (sat Cornățelu)–comuna Cungrea-comuna 

Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul 

Programului național de investiții “Anghel Saligny” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

        22.transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

        23.modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de 

Urgență Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 

        De asemenea au  fost prezentate și aprobate: 

 

  Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul III 2021- aprobat cu 31 voturi „pentru”. 

   Raportul cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor  în risc social și a activităților de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile 

sanitare reîntorși în familie, în trimestrul III 2021- aprobat cu 31 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 
                                                                               Marinela-Elena ILIE  
 
 
 

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 


