
  
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 28 ianuarie  2022 
 

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

2022 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data 

de 28 ianuarie 2022, 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: Ghencea Gigi-Nicolae și Iordache 

Adrian. 

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

20 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

 

1.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: 

”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea 

Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina - adoptat 

cu 31 voturi „pentru”. 

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 

DECEMBRIE 2021- 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. 

3. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică 

îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2022- 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. 

4. stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice 

care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau 

de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2022- adoptat cu 30 voturi „pentru” și o 
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neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, 

pentru a evita un posibil conflict de interese. 

5. repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2023-2025- 

adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

6. repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025- adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

7. aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat 

în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt- 

adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

8. trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657 și 

DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – 

Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt - adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

9. desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al Complexului 

servicii persoane adulte 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: “Centrul de 

îngrijire și asistență” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 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 bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A pe 

anul 2022 - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

11. modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean 

de Urgență Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

12. stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale de 

execuție din cadrul aparatului propriu al 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. stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din 

cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

14. repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul 

pe venit pe anul 2022 - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

15. completarea componenței nominale a Colegiului Director al 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. 

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

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



17. stabilirea salariului de bază pentru o funcție aferentă personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

18. modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina - 

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

Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

19. aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 si estimări pe anii 2023-

2025 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din 

sală. 

20. actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt adoptat 

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

Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan, fiind ieșit din sală. 

 

De asemenea au  fost prezentate și aprobate: 

 

 Raportul cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al 

anului 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat 

la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind 

ieșit din sală. 

Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în trimestrul IV 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț 

Ivan,  fiind ieșit din sală. 

 Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în semestrul II 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-

Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată 

în anul 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a 

participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț 

Ivan,  fiind ieșit din sală. 

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 IV 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și 

o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

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 semestrul II 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și 

o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

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 anul 2021– aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2021 

– aprobat cu 30 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot 

domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din 

sală. 

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub 

autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2021 – aprobat cu 30 de voturi „pentru” și 

o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Olt, Cătălin-Ionuț Ivan,  fiind ieșit din sală. 

 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 
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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 


