
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 21 aprilie 2016 

 

Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 94 din 

13.04.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară 

din data de 21 aprilie 2016, orele 11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Vicepreședintele 

Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 23 de consilieri 

județeni la deschiderea ședinței, iar după validarea mandatului de consilier județean 

al doamnei Butnariu Daniela, au participat un număr de 24 consilieri județeni. 

Au absentat:  domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului Județean Olt, 

domnul Pavel Belinski, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt și domnii 

consilieri  județeni Moisescu Ion, Crăciunică Dumitru Mugurel, Irimia Ilie, Trifu 

Cătălin Victor, Popa Ioan, Catană Ilie și Mirea Siminica. 

 

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

adoptării  19  proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

1. încetare mandat consilier judeţean.- adoptat cu 23 voturi „pentru”.    

2. validare mandat consilier judeţean - adoptat cu 23 voturi „pentru”. 

3. completare componenţă Comisii de specialitate pe domenii de activitate 

ale Consiliului Judeţean Olt - adoptat cu 23 voturi „pentru” și 1 abținere, s-a 

abținut doamna consilier județean Butnariu Daniela.     

4. constatare pierdere a calităţii de membru al Autortăţii Teritoriale de 

Ordine Publică, desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de 



membru al Autortăţii Teritoriale de Ordine Publică - adoptat cu 23 voturi „pentru” 

și 1 abținere, s-a abținut domnul consilier județean Mihail Turcitu.     

5. 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, luna martie 2016 - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

6. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 - adoptat cu 24 voturi 

„pentru”.     

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

31.03.2016 - adoptat cu 24 voturi „pentru”.     

8. aprobarea utilizarii in anul 2016 a unei sume din excedentul anual al 

bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 - adoptat 

cu 24 voturi „pentru”.     

9. aprobare asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea 

organizării şi finanţării evenimentului Festivalul  Național de Teatru Caracal 2016, 

Ediția a VI-a;  aprobarea contractului de servicii încheiat  în vederea organizării 

evenimentului Festivalul Național de Teatru Caracal 2016,  Ediția a VI-a; - adoptat 

cu 24 voturi „pentru”.     

10. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obținerii 

autorizațiilor de securitate la incendiu –Centrul de Îngrijire și Asistență Socială  

Slatina”  - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

11. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obținerii 

autorizațiilor de securitate la incendiu – Centrul de Recuperare Persoane cu 

Handicap Cezieni”  - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

12. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare învelitoare la pavilioanele nr. 2,3,5 din cadrul Spitalului de 

Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt” - adoptat cu 24 voturi 

„pentru”.    

13. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ,, Reabilitare termică la clădirile: Bloc alimentar cu mansardă și magazii 



+ Garaje din cadrul  Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, 

județul Olt,, - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

14. aprobarea proiectului Modernizare drum judeţean DJ546, km 54+300-

km127+200, L═59,864 km, Dăneasa ( intersecţie DN6 ) – Slatina ( intersecţie 

DN65 ) – Verguleasa ( intersecţie DN 67B ) şi a cheltuielilor legate de proiect. - 

adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

15. aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul 

judeţului Olt  reactualizat pe anul 2016 - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

16. încetare exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt.  - 

adoptat cu 24 voturi „pentru”.   

17. aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Slatina - adoptat cu 24 voturi „pentru”.    

18. împuternicirea domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 

Marius Oprescu  să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Apă și Canalizare ,,Oltul,,  

completarea articolul 202 din Regulamentul  Serviciului de Alimentare cu apă și de 

canalizare  - adoptat cu 23 voturi „pentru” și 1 abținere, s-a abținut domnul Marius 

Oprescu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. 

19. transformare post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt - adoptat 

cu 24 voturi „pentru”. 

De asemenea au fost prezentate și aprobate cu 24 voturi „pentru”: 

 

Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 

unităţile sanitare reîntorşi în familie, în trimestrul I 2016. 

Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015. 

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului 

desfăşurată in trimestrul l  2016. 



Raport cu privire la inventarierea  şi gestionarea bunurilor aparţinând  

domeniului  public şi privat  al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean 

Olt în anul 2015. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-

media.  

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E 

MARIUS OPRESCU 

 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                      Gabriel BULETEANU  

    

 

 

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                  


