
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  27 octombrie 2016 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 330 din   
18.10.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 27 octombrie 2016, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele 
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de consilieri 
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil 
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea). 

  Au absentat: doamna consilier județean Dima Iulia Daniela și domnul 
consilier județean Moisescu Ion.                                   

 Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 
adoptării  25 de proiecte de  hotărâre cu privire la: 

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

bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015- 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 septembrie 2016- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, 
nu a votat domnul consilier județean  Cristian Butnariu. 

3. aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE din 
cadrul Camerei Agricole Județene Olt, pentru anul 2017- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 



4.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2016- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

5.aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 
30.09.2016- adoptat cu 31 voturi „pentru” 

 6. aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 2017- adoptat 
cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul consilier județean Cristian 
Butnariu. 

7. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

8. aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
până la 28.968.799 lei, pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la 
Banca Comercială Română (Contract nr. 31/25.06.2013)- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

9. completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 154/29.09.2016 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- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

10.  aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2017- adoptat cu 
31 voturi „pentru”. 

11. aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2017- adoptat 
cu 31 voturi „pentru”. 

12. transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

13.transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

14. aprobare organigrama, stat de funcții și plan de școlarizare pentru anul 
școlar 2016-2017, pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina- adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 

15. modificarea și completarea Regulamentului  de organizare și 
funcționare a aparatului  de specialitate și aparatului permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 53/24.03.2016, 
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 85/26.05.2016- adoptat cu 30 



voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”, a votat împotrivă domnul consilier județean  
Jenel Copilău. 

16. aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare „Oltul”, respectiv Comunele Dobroteasa, Valea Mare, Radomirești- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

17. împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea 
unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care îndeplinesc vârsta de 100 ani- 
adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul Marius Oprescu, 
Președintele Consiliului Județean Olt. 

18. preluarea în administrare de către UAT Județul Olt prin Consiliul 
Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu- adoptat cu 23 voturi „pentru” și 8 
voturi „împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni: Ciucu Gheorghe 
Alin Sorin, Asan Ionela-Andreea, Crușoveanu Ionel Bogdan, Dumitrescu Viorel, 
Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea, Radu Marian și Copilău Jenel. 

19. trecerea unui teren din domeniul privat al Județului Olt, în domeniul 
public al Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, 
jud. Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și 
Romanaților- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul 
consilier județean Jenel Copilău. 

20. atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale ALINDA GARNY 
S.R.L.- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

21. trecerea unui teren din domeniul privat al Județului Olt, în domeniul 
public al Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 11, 
jud. Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și 
Romanaților- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 abținere, nu a votat domnul 
consilier județean Jenel Copilău. 

22.trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din 
administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei Nicolae 
Titulescu- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

23. atribuirea unei licențe de traseu  pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale MĂCĂU TRANS 
S.R.L.- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 



24. modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

25. constatare pierdere a calității de membru al Autorității  Teritoriale de 
Ordine Publică; - desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine publică- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 
De asemenea au fost prezentate și aprobate cu 31 voturi „pentru”: 
 
 Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în trimestrul III 2016;  
 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 III 2016; 

 Informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice 
a comunităţii  judeţului Olt, în trimestrul III 2016. 

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

 
 

 
P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                     Secretarul judeţului Olt 
                                                                     Gabriel BULETEANU     

 
 
 
 
 
 

 Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                 

 

 


