
  
 MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
din data de 22 decembrie 2021 

 

Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 447 din 15 

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

ordinară în data de 22 decembrie 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  32 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

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

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

16 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

1.aprobare taxe pentru anul 2022-adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

          2.aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de 

amplasare și/sau de acces la drumurile județene, precum și a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2022-adoptat cu 33 voturi 

„pentru”.   

         3.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 2022-adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

         4.aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de 

cultură de interes județean, pentru anul 2022-adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

         5.stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022-adoptat cu 

33 voturi „pentru”.  

         6.aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 

30.11.2021-adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

         7.aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2022” -adoptat cu 33 

voturi „pentru”. 

     8.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 2021 -adoptat cu 32 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. 
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     9.transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor 

deținute-adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

         10.aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de 

posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Muzeului Județean Olt -adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

         11.transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt -adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

         12.modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

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, 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 33 voturi 

„pentru”.  

        13.trecerea unui teren în suprafață de 4532 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-adoptat cu 33 voturi 

„pentru”.  

       14.acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut 

rezultate deosebite la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi 

Olimpice, în anul 2021-adoptat cu 33 voturi „pentru”.  

       15.modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului public 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt-adoptat cu 33 voturi „pentru”. 

        16.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021-adoptat cu 33 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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