
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  DE CONSTITUIRE  A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 24 iunie 2016 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Ordinului Prefectului 
Județului Olt nr. 142 din 17.06.2016 și s-a întrunit în ședință publică în data de 24 
iunie 2016, orele 13.00. 

    Ședința a fost deschisă de Prefectul județului Olt, domnul Silviu Neacșu și 
condusă de către domnul Nițu Lucian, Președintele de vârstă, asistat de cei mai 
tineri doi consilieri județeni aleși, domnul Drăghicescu Nicolae și domnul Iordache 
Adrian. După alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt, ședința a fost 
condusă de către domnul Marius OPRESCU. 

Au fost prezenți 30 de consilieri aleși, lipsă fiind 3 consilieri aleși, respectiv 
domnul Toma Ion, domnul Știrbu Gigel Sorinel și domnul Milea Nicușor. După 
validarea mandatelor supleanților, la ședință au participat 33 de consilieri județeni 
validați. 

 Au fost supuse spre dezbatere un număr de 7 hotărâri cu privire la: 
 

1.alegerea Comisiei de Validare- adoptată cu 30 voturi „pentru”.    
2.validarea mandatelor de consilieri județeni- adoptată cu 32 voturi 

„pentru”.     
3. constituirea Consiliului Județean Olt rezultat ca urmare a alegerilor 

locale din data de 5 iunie 2016- adoptată cu 33 voturi „pentru”.     
4. alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt - adoptată cu 23 voturi 

„pentru”și 10 voturi “împotrivă”.    
5. alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt- adoptată cu votul 

majorității consilierilor județeni în funcție.    



6. organizarea Comisiilor de Specialitate în principalele domenii de 
activitate- adoptată cu 31 voturi „pentru” și 2 voturi “împotrivă”, au votat 
împotrivă domnii consilieri județeni Jenel Copilău și Pavel Belinski.    

7. coordonarea Comisiilor de Specialitate pe principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Județean Olt - adoptată cu 31 voturi „pentru” și 2 voturi 
“împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni Jenel Copilău și Pavel 
Belinski.    

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând Secretarul Județului Olt, 
domnul Gabriel Buleteanu, șefii compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-media.  
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