
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 25 august 2016 

 

 

     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 244 din 

17.08.2016 a  Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 

ordinară din data de 25 august 2016, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 

Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 27  de  consilieri 

județeni (inclusiv Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Delureanu 

Virgil și Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Ciugulea Ioan). 

  Au absentat:  doamna consilier județean Mirea Siminica și domnii 

consilieri  județeni: Drăghicescu Dragoș Nicolae, Moisescu Ion, Niculae Florea, 

Panduru Virgil și Popescu Constantin. 

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

adoptării  19  proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 

1. 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 iulie 2016 - adoptat cu 26 voturi „pentru” șI 1 abținere, nu a 

votat domnul consilier județean Butnariu Cristian. 

2. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 aprobat cu 27 de 

voturi „pentru”. 

3. aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al 

bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 aprobat cu 

27 de voturi „pentru”. 



4. modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 17.12.2015 aprobat cu 

27 de voturi „pentru”. 

5. atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU TUDOR 

INTIM S.N.C. aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

6. modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Olt aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

7. modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului 

aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

8. înființarea funcției contractuale de director general adjunct al 

Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Serviciu Județean de Pază Olt - adoptat cu 26 voturi „pentru” și 1 vot 

împotrivă, a votat împotrivă, domnul consilier județean Jenel Copilău. 

9. aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 4 

abțineri, s-au abținut doamna consilier județean Mariana Matei și domnii consilieri 

județeni Dorin - Teodor Postelnicu, Gheorghe Alin Sorin Ciucu și Butnariu 

Cristian. 

10. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina, ca urmare a promovării aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

11. transformare post la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 

aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

12. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul 

Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii aprobat cu 25 de 

voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au abținut: domnul consilier județean Bărbulete Ion- 

Adrian și domnul consilier județean Radu Marian. 

13. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul 

Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt aprobat cu 24 de 

voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au abținut: doamna consilier județean Gălan Valeria 

și domnul consilier județean Gheorghe Ionel – Cristian și 1 vot împotrivă, a votat 

împotrivă domnul consilier județean Jenel Copilău. 



14. trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 

546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în 

domeniul public al Municipiului Slatina - aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

15. aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 

(intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN 65) – Verguleasa (intersecție DN 

67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat - aprobat cu 27 

de voturi „pentru”. 

16. Adunarea Generala a Acționarilor la SC „OLT DRUM” S.A. 

SLATINA - aprobat cu 20 de voturi „pentru” și 7 abțineri, s-au abținut: doamnele 

consilier județean Gălan Valeria și Ioniță Gherghina și domnii consilieri județeni 

Postelnicu Dorin - Teodor, Viorel Dumitrescu, Nicolescu Gabriel Florin, Grecu Ion 

Cătălin și Bondrescu Ion Lucian. 

17. desemnarea unui număr de 6 (șase) consilieri județeni pentru a face 

parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) - aprobat cu 22 de 

voturi „pentru” și 5 abțineri, s-au abținut: domnii consilieri județeni Belinski Pavel, 

Bondrescu Ion Lucian, Nedelea Ioan, Nițu Lucian, Vitan Niculae.  

18. încetare mandat de consilier județean - aprobat cu 27 de voturi 

„pentru”. 

19.  utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către 

operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A - aprobat cu 27 de voturi „pentru”. 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii 

mass-media.  
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