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

încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  24.11.2016,  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, 32 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 domnul consilier județean Nicolae VITAN. 

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: transformare posturi, desființare post și înființare 

post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” 
 

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 

 

2. 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 

  

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 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 

 

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 octombrie 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: 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 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al 

Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 

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 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea Anexei la Hotărârea 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, completată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/27.10.2016 
 

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 

 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția 

Copilului 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 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt Nr. 

104/27.07.2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții 

„Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” 

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 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui tronson din drumul județean DJ 

643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al orașului Balș 
 

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 
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12. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile și a terenului aferent din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul 

public al Comunei Vișina 
 

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 

 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare participare consilieri județeni din 

cadrul Consiliului Județean Olt la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională 

în mandatul 2016-2020 

Iniţiator: domnul Jenel COPILĂU – Consilier Județean, Consiliul Judeţean Olt 

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

publice, respectarea  drepturilor omului şi relații cu cetățenii 

 

14. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R O P U N E R I 

de suplimentare a ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Olt din data de 24 noiembrie 2016 
 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului 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 
 

 

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

mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte ordinea de zi.  

Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Preşedinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi cu un 

proiect, iar materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Preşedinte 

suplimentarea pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 32 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 27 octombrie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi, desființare post și înființare 

post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” 

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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
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- 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

 

-  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 octombrie 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 participă la 

vot pentru a evita orice conflict de interese”. 

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

neparticipare la vot. Nu a votat: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a votat: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

 

- 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 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al 

Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
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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 participă 

la vot pentru a evita orice conflict de interese”. 

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

neparticipare la vot. Nu a votat: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a votat: domnul consilier județean Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: completarea Anexei 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. 

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția 

Copilului Olt 

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. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt Nr. 

104/27.07.2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții 

„Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” 

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. 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU intervine cerând mai multe detalii 

despre modificarea proiectului inițial. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU îi dă cuvântul domnului 

Gheorghe NISTOR din cadrul Serviciului Tehnic, Investiții al Direcției Tehnică și Investiții, 

care explică faptul că, în faza inițială proiectul nu a primit aprobarea ISU pentru că rețeaua 

orășenească asigura debitul, dar nu asigura presiunea necesară. Astfel, s-a renunțat la acel 

racord din rețeaua stradală și s-a schimbat soluția tehnică astfel încât să funcționeze simultan 

doi hidranți, timp de 10 minute, fiind alimentat dintr-un rezervor. Valoarea proiectului a 

scăzut, dar biblioteca va pierde, astfel, un spațiu de depozitare de la subsol, unde va fi  

amenajat acest grup de hidranți. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, 

din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al orașului Balș 
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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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile și a terenului aferent din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul 

public al Comunei Vișina  

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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare participare consilieri județeni din cadrul 

Consiliului Județean Olt la cursuri de pregătire, formare și perfecționare  profesională în 

mandatul 2016-2020 

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 menționează faptul că 

este împotriva acestui proiect deoarece consideră că pe sfârșitul acestui an există alte 

priorități. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 pentru care s-a votat cu 11 de voturi 

,,PENTRU” și 21 de voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă doamnele consilieri 

județeni: Iulia Daniela DIMA, Valeria GĂLAN, Gherghina IONIȚĂ, Mariana MATEI, 

Cornelia SULGER și domnii consilieri județeni: Marius OPRESCU - Președintele 

Consiliului Județean Olt, Virgil DELUREANU - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, 

Ioan CIUGULEA -  Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan Adrian BĂRBULETE, 

Ion Lucian BONDRESCU, Cristian BURNARIU, Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU, Ionel 

Cristian GHEORGHE, Ion Cătălin GRECU, Adrian IORDACHE, Ilie IRIMIA, Ioan 

NEDELEA, Lucian NIȚU, Constantin POPESCU, Dorin Teodor POSTELNICU și Victor 

VĂTĂMANU, motiv pentru care Hotărârea nu a fost adoptată. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre nu se aprobă cu 11 de voturi ,,PENTRU” 

și 21 de voturi „ÎMPOTRIVĂ”. Au votat împotrivă doamnele consilieri județeni: Iulia 

Daniela DIMA, Valeria GĂLAN, Gherghina IONIȚĂ, Mariana MATEI, Cornelia SULGER 

și domnii consilieri județeni: Marius OPRESCU - Președintele Consiliului Județean Olt, 

Virgil DELUREANU - Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA -  

Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan Adrian BĂRBULETE, Ion Lucian 

BONDRESCU, Cristian BURNARIU, Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU, Ionel Cristian 

GHEORGHE, Ion Cătălin GRECU, Adrian IORDACHE, Ilie IRIMIA, Ioan NEDELEA, 

Lucian NIȚU, Constantin POPESCU, Dorin Teodor POSTELNICU și Victor VĂTĂMANU. 
 

Se trece la propunerea de suplimentare a Ordinii de zi. 
  

-  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Olt. 
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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 32 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „PENTRU”. 
 

Domnul Președinte anunță ultimul punct de pe ordinea de zi: propuneri, întrebări, 

interpelări. 

Domnul consilier județean Jenel COPILĂU menționează faptul că în ședința anterioară 

a cerut câteva lămuriri cu privire la Compania de Apă Olt, la managementul deșeurilor și 

bursa de mărfuri de la Corabia. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Marius OPRESCU răspunde că atunci când 

va avea toate materialele complete, inclusiv de la Compania de Apă Olt, o să îi fie aduse la 

cunoștință în formă scrisă, așa cum au fost solicitate. 
 

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. 

           

 

 

 
P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Gabriel BULETEANU 

                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent de specialitate 

              Ionică Iulian 
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