
 

                                                                                                  
                                           

P R O C E S  - V E R B A L                              

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  29.09.2016,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul 

Marius OPRESCU, 31 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului Județean   

și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean domnii  Virgil DELUREANU şi Ioan 

CIUGULEA),  precum şi  Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

A absentat doamna consilier județean Siminica MIREA. 

Domnul Marius OPRESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 

lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. 

Domnii consilieri judeţeni au în mape, 

 

O r d i n e a  d e  z i: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: validare mandat de consilier județean. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015.
  

 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. 

  
Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

5. Proiect de hotărâre cu privire la: 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 august 2016. 

 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au 

împlinit vârsta de 100 ani din Județul Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive 

internaționale precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,    

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de implementare a Strategiei 

județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției 

copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post contractual vacant în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din  Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe 

anul 2016. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 



 

 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: numirea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la:  validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 
 

 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, 

pentru anul școlar 2016-2017. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație 

Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2016 – 2017. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: doamna GĂLAN Valeria – Secretar al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 

 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: încetare contract individual de muncă prin 

acordul părților. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

19. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Olt ca membru în   Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor ,,ADRIAN 

BĂRAN,, Slatina, pentru anul școlar 2016-2017. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,    

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 



 

20. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  socială,  activităţi    

sportive şi de agrement 

 

21. Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații din 

domeniul public al Județului Olt către Casa Județeană de Pensii Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

22. Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt”. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

23. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spații proprietate publică a 

Județului Olt, în administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

24. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu actualizat al Județului Olt. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 

 

25. Proiect de hotărâre cu privire la: înființare posturi în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,    

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 

 

26. Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

TRANSBUZ S.A. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și     

comerț 

 

27. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscului la nivelul Județului Olt, Revizuit pentru anul 2016. 
 

Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
Prezintă: doamna Cornelia Sulger - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 

28. Propuneri, întrebări, interpelări. 



Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în 

mape.  

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 

BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean din data de 25 august 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

Se trece la ordinea de zi. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: validare mandat de consilier județean. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

Domnul Președinte invită pe domnișoara ASAN Ionela-Andreea al cărei mandat a fost 

validat, să depună în fața Consiliului Județean jurământul de credință în limba română în 

conformitate cu prevederile art. 90 coroborate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 

administrației publice locale 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și cu prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: domnișoara consilier, validată, se 

va prezenta la masa pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, pentru a da citire 

Jurământului punând mâna stângă pe acestea, după care semnează jurământul de credinţă 

care este imprimat pe un formular special. 

Jurământul se semnează în 2 exemplare; un exemplar se păstrează la Hotărârea 

Consiliului Județean Nr. 148/29.09.2016, iar celălalt se înmânează consilierului. 

La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare.  

Domnișoara ASAN Ionela-Andreea, consilier validat, a depus jurământul. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”. 

 

 



- Proiect de hotărâre cu privire la Rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. 

  Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”. 

La articolul 3, domnul consilier Marian RADU a afirmat că a primit informațiile 

solicitate cu privire la prețul paturilor pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, dar i se 

pare  că valoarea este prea mare.  

Domnul Președinte Marius OPRESCU menționează că nu este vorba despre un simplu 

pat, este vorba de un pat medical și propune o vizită împreună la Spitalul Județean de 

Urgență Slatina pentru edificarea asupra nelămuririlor cu privire la achiziționarea paturilor. 

Se supune la vot articolul 3 și se aproba cu 24 de voturi „PENTRU” și 7 voturi 

„ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin 

CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Viorel DUMITRESCU, Niculae FLOREA, Marian 

RADU, Ionel Bogdan CRUȘOVEANU și Ion MOISESCU. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 4,5...,10 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ”. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU intervine cu precizarea că 

întreg grupul PNL va vota pentru întreg proiectul de hotărâre, cu excepția articolului 3, unde 

au votat împotrivă. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 

handicap, pentru luna august 2016. 

  Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au 

împlinit vârsta de 100 ani din Județul Olt. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive 

internaționale precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate. 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 

Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ”. 



Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de implementare a Strategiei 

județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției 

copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că ”nu votează 

pentru a evita orice conflict de interese”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

abținere. S-a abținut: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post contractual vacant în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din  Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt 

pe anul 2016. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii economico 

sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice 

de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 



Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt 

și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU propune pentru celeritate să se voteze 

persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele nominalizate se vor 

abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 25 de voturi ,,PENTRU” și 

6 abțineri. S-au abținut domnii consilieri județeni: Pavel BELINSKI, Ion Lucian 

BONDRESCU, Ioan NEDELEA, Niculae FLOREA, Lucian NIŢU, Nicolae VITAN. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 25 de voturi ,,PENTRU” și 6 

abțineri. S-au abținut domnii consilieri județeni: Pavel BELINSKI, Ion Lucian 

BONDRESCU, Ioan NEDELEA, Niculae FLOREA, Lucian NIŢU, Nicolae VITAN. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul 

școlar 2016-2017. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 



Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abtineri. S-au abținut: doamna consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier 

județean Victor VĂTĂMANU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abtineri. S-au abținut: doamna consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier 

județean Victor VĂTĂMANU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă 

Balș, pentru anul școlar 2016 – 2017. 

Doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abtineri. S-au abținut: doamna consilier județean Mariana MATEI și domnul consilier 

județean Dorin Teodor POSTELNICU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 2 

abtineri. S-au abținut: doamna consilier județean Mariana MATEI și domnul consilier 

județean Dorin Teodor POSTELNICU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare contract individual de muncă prin acordul 

părților. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor ,,ADRIAN BĂRAN,, 

Slatina, pentru anul școlar 2016-2017 

Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 

Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU propune pentru 

celeritate  să se voteze persoanele nominalizate prin procedura votului deschis. Persoanele 

nominalizate se vor abține de la vot. 

Se supune  la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 



Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean Adrian IORDACHE. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean Adrian IORDACHE. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE - Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 

parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații din 

domeniul public al Județului Olt către Casa Județeană de Pensii Olt. 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt”. 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”.  

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea art.3 din Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spații proprietate 

publică a Județului Olt, în administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt. 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și o 

abținere. S-a abținut domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 

actualizat al Județului Olt. 

Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înființare posturi în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii. 



Domnul Victor VĂTĂMANU, Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 

Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prezintă proiectul de 

hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

TRANSBUZ S.A. 

Domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț, prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscului la nivelul Județului Olt, Revizuit pentru anul 2016. 

Doamna Cornelia SULGER - Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „PENTRU”. 
 

Domnul Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri, întrebări, 

interpelări. 

Domnul consilier județean Gheorghe Alin Sorin CIUCU spune că proiectul de hotărâre 

de la punctul 6, referitor la ajutorul bănesc acordat persoanelor care au împlinit vârsta de 100 

de ani este, din punctul dumnealui de vedere, un proiect foarte bun. Acesta propune să se 

găsească o modalitate ca pe perioada mandatului 2016-2020 să fie acordat acest ajutor de 

fiecare dată când o persoană împlinește 100 de ani. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU îi răspunde că va discuta cu compartimentele 

de specialitate pentru a vedea dacă se poate adăuga un articol la această hotărâre în ședințele 

viitoare, astfel încât această hotărâre să funcționeze pe termen nelimitat. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU precizează că dorește să existe o legătură 

între Consiliul Județean și consilieri pe baza de poștă electronică, însă nu există 

compatibilitate între telefoanele de serviciu primite de consilieri și posibilitatea conectării lor 

la internet.  

Domnul Președinte Marius OPRESCU îi răspunde că serviciul de poștă electronică se 

poate accesa și de pe calculatoare și se va analiza acest aspect. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU precizează că a dorit să inițieze un proiect 

de hotărâre, în conformitate cu legea fundamentală a administrației publice locale, Legea 

215, la articolul 87, aliniatul 2 care stipulează că proiecte de hotărâri pot fi propuse de 

consilieri județeni, de Președintele Consiliului Județean, de vicepreședinții Consiliilor 

Județene și de cetățeni. Redactarea proiectului se face de cel care propune cu sprijinul 

secretariatului unitătii administrativ teritoriale si al serviciilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU precizează că nu are nimic împotriva inițierii 

de proiecte de hotărâri de către consilierii județeni, dar să le inițieze, să le redacteze și să le 

depună personal. 



Domnul consilier județean Jenel COPILĂU a susținut că întelege doar să inițieze 

proiecte de hotărâri, iar acestea să fie redactate de către secretariatul Consiliului Județean și 

aparatul de specialitate, nu să le și depună dumnealui. 

De asemenea domnul consilier județean Jenel COPILĂU propune domnului Președinte 

Marius OPRESCU ca din bugetul Consiliului Județean să se toaleteze toate drumurile 

județene pentru că vine iarna. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU menționează că se va analiza această propunere 

în funcție și de prevederile bugetare viitoare. 

Domnul Președinte Marius OPRESCU întreabă dacă mai există și alte întrebări. 

 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară închise 

lucrările ședinței, la care au participat şefii de servicii și de compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte persoane din partea cetăţenilor şi 

reprezentanţii mass-media. 

            Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
 

 

 

 

 

       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Gabriel BULETEANU 
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