
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de  15 decembrie 2016 
 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 381 din 
06.12.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința 
ordinară din data de 15 decembrie 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 domnii consilieri județeni Iordache Adrian și Moisescu Ion.  
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 19 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 
 
1. rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016- 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, luna noiembrie 2016- adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la 
vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian Butnariu. 

3.repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 
și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea 
ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 



2/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanțare locală- adoptat cu 23 voturi „pentru” și 8 voturi 
„împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni: Ciucu Gheorghe Alin 
Sorin, Crușoveanu Ionel Bogdan, Dumitrescu Viorel, Mirea Siminica, Nicolescu 
Gabriel Florin, Niculae Florea, , Asan Ionela-Andreea, Radu Marian. 

4.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2016- adoptat 
cu 23 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri 
județeni: Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Crușoveanu Ionel Bogdan, Dumitrescu 
Viorel, Mirea Siminica, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea, , Asan Ionela-
Andreea, Radu Marian. 

5.înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția 
Copilului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

6. aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” - adoptat 
cu 31 voturi „pentru”. 

7.aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 
30.11.2016- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

8. stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru  
spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 
domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”. 

9.completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156/2015 cu privire la 
stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al 
Consiliului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea sau de sub autoritatea acestuia- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

10. stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt,  pe anul 2017- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

11.  - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; - aprobarea unor 
taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2017- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

12. aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare 
a suprafeţelor din zona drumurilor județene  pentru  anul 2017- adoptat cu 31 
voturi „pentru”. 

13. stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017- 
adoptat cu 31 voturi „pentru”. 



14.modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 107/24.09.2015 pentru 
aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții „Reabilitare 
si reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstetrică – Ginecologie situat la 
parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

15.aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 
Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

16. numirea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale  „Doina Oltului”-  adoptat cu 29 voturi 
„pentru” și 2 abțineri, nu au votat domnii consilieri județeni Gălan Valeria și Nițu 
Lucian. 

17. modificarea statului de funcții, a organigramei și al numărului de 
personal ale Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

18. aprobare taxe pentru anul 2017- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 
19. revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele 

Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „Bursa 
de Cereale Corabia” SRL- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


