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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  31.05.2018,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administrației 

publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare 
 

 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 30 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și 

domnul Ioan CIUGULEA), precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena 

ILIE. 

Au absentat domnii consilieri județeni: Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ioan 

NEDELEA și Victor VĂTĂMANU. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței şi precizează că ședința este legal constituită având cvorumul 

necesar. 

Domnii consilieri județeni au în mape, 
 

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

 

1. 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 şi Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2018 
 

Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la:- constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; - desemnarea managerului 

(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

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

anul 2018 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: - înființare post contractual în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; - aprobare număr de 

posturi; - modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea  

Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2017 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară 

a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2018 și împuternicire Președinte al 

Consiliului Județean Olt  
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  

activități    sportive și de agrement 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt 

în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană 

de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico – 

militare a Județului Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în 

statul de   funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  

activități    sportive și de agrement 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI) - 

SLATINA 
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Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Olt - Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în 

domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele 

trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 

trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții comune în 

domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și a Municipalității 

Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

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

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

ca urmare a promovării 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06 

Km, localitatea Teslui, satul Deleni” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 

și comerț 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 
 

18. Proiect de hotărâre referitor la acordare mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, protecție  socială,  

activități    sportive și de agrement 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul 

central al Spitalului Județean de Urgență Slatina” 
  

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 
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20. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

21.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

Domnul Președinte menționează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt 

în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi. 

Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – 

Elena ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean din data de 26.04.2018. 

 Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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 şi protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2018 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

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

și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian 

BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la:- constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; - desemnarea managerului 

(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

Având în vedere că proiectul se referă la persoane nominalizate, Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU propune pentru celeritate 

procedura votului deschis. 

Se supune la vot procedura de vot deschis și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Dorin Teodor POSTELNICU, Secretarul 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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 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 Județului Olt pe 

anul 2018 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

Domnul Consilier Județean Viorel DUMITRESCU are o intervenție menționând 

faptul că primăriile au primit bani de la Guvern pentru refacerea drumurilor afectate de 

inundațiile din luna martie 2018. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, îi răspunde 

că localitățile afectate, inclusiv Consiliul Județean Olt, au primit banii de la Guvern iar 

Consiliul Județean Olt a început procedura de refacere a drumurilor județene afectate 

de alunecările de teren. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - înființare post contractual în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; - aprobare număr de 

posturi; - modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea  

Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si 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 29 de voturi 

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul vicepreședinte al 

Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul vicepreședinte al 

Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2017 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului 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”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare 

temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2018 și împuternicire 

Președinte al Consiliului Județean Olt 
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Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, 

menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 2, pentru a evita orice 

conflict de interese. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supune la vot articolul 1 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU. 

Se supune la vot articolul 3 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE – secretarul Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget – finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public și privat al județului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,10 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean 

Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația 

Județeană de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, 

menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 4, pentru a evita orice 

conflict de interese. 

Domnul Dorin Teodor POSTELNICU, Secretarul 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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Marius OPRESCU, Președintele 

Consiliului Județean Olt. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 5,6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico – 

militare a Județului Olt 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

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 30 de voturi 

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

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în 

statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,8 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI) - 

SLATINA 

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,…,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Olt - Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în 

domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Consiliului Județean Olt 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele Comisiei pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, 

conservarea monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,…,6 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele 

trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 

trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 

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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții comune în 

domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și a Municipalității 

Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului 
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Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

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 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

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

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

ca urmare a promovării 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU menționează faptul că nu 

participă la vot pentru a evita orice conflict de interese. 

Domnul Dorin Teodor POSTELNICU, Secretarul 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 29 de voturi 

,,PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06 

Km, localitatea Teslui, satul Deleni” 

Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, părăsește 

sala de ședință. 

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 și se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul vicepreședinte al 

Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala de ședință. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU” și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul vicepreședinte al 

Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, fiind ieșit din sala de ședință. 

Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Ioan CIUGULEA, se 

întoarce în sala de ședință. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, , 

menționează faptul că nu va participa la votarea articolului 6, pentru a evita orice 

conflict de interese. 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele Comisiei pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, 

conservarea monumentelor prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 



 

9 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 6 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 7,8 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre referitor la acordare mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, 

protecție socială, activități sportive și de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 

fiecare articol în parte. 

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

și o abținere. S-a abținut domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Virgil 

DELUREANU. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 29 de voturi 

,,PENTRU” și o abținere. S-a abținut domnul vicepreședinte al Consiliului Județean 

Olt, Virgil DELUREANU. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul 

central al Spitalului Județean de Urgență Slatina” 

Domnul Ion Cătălin GRECU - Președintele Comisiei pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția 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”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, 

juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

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”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi 

,,PENTRU”. 

 

Domnul Consilier Județean Marian RADU dă citire unei interpelări prin care 

atrage atenția asupra modului în care s-au realizat lucrările de modernizare pe drumul 

județean DJ 643C, solicitând din partea grupului PNL efectuarea unei expertize prin 

care să se stabilească grosimea straturilor și calitatea materialelor folosite.  

De asemenea, solicită procese verbale de recepție, faze determinante, ordine de 

plată, documente din care sa rezulte materialele folosite conform proiectului tehnic. 
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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 

cetățenilor și reprezentanții mass-media. 
           

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI 
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