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

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de  27.09.2018,  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, 31 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU), 

precum şi Secretarul județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat Vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Ioan CIUGULEA și 

domnul consilier județean Ionel Bogdan CRUȘOVEANU. 

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 AUGUST 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 aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală 

a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul 

Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

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 
 

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

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 
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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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant  în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu” 

 

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 
 

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

pentru obiectivul de investiții ,,Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central - Pavilion 

Medicală ” – Spitalul 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 
 

6. 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 2018 – 2019 

 

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: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru 

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei 

de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală 

(20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean 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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea, desființarea și înființarea 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  
 

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

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici – Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea comisiei de analiză, a 

secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru analiza noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – 

manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 

9,86 
 

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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11. 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 2018-2019 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

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

management al managerului (directorului) interimar al 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 
 

13. 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 2018-2019 
 

Inițiator:  domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta CARACAL - COMANCA - DEVESELU 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

comerț 

 

15. 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  27 septembrie 2018 
 

1. 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 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae  VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

3. 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, pentru anul școlar 2018-2019 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități  sportive și de agrement 
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4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.93/31.05.2018 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 și în administrarea Consiliului Județean Olt 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae  VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

 

5. Cererea în anulare nr. 113/25.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 10281/25.09.2018, prin care Partidul Național Liberal, Filiala Olt, prin domnul Liviu 

Dumitru VOICULESCU, în calitate de reprezentant, solicită anularea Hotărârilor 

Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018 și nr. 145/19.09.2018 . 

 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

 

  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 31 de voturi ,,PENTRU”. 

  Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi iar 

materialele sunt în mape. Se supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea 

pentru ordinea de zi. 

Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”. 

 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Județului, doamnei Marinela – Elena 

ILIE pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului 

Județean din data de 19.09.2018. 

Procesul verbal se aprobă cu 23 de voturi ,,PENTRU” și 8 abțineri. S-au abținut 

domnișoara consilier județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri județeni: 

Tomel BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Viorel 

DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Niculae FLOREA și Marian RADU 

 

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 AUGUST 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 30 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 30 de voturi 

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

Cristian BUTNARIU. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 

01.01.2017-31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către 

domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si 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 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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

Domnul Consilier județean Viorel Dumitrescu propune suplimentarea fondurilor 

alocate acestui proiect pentru a se realiza și un sistem tip mansardă care să poată găzdui 

diverse spații de depozitare. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, îi răspunde că 

este vorba despre un proiect demarat în urmă cu 2 ani, care este realizat și finanțat prin 

Compania Națională de Investiții, și nu se poate interveni asupra acestui proiect, care va 

fi finalizat în forma în care a fost aprobat inițial. Pe viitor, în măsura în care se consideră 

oportună propunerea făcută de domnul consilier, se va încerca realizarea acesteia din 

bugetul propriu. 

Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 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 cu privire la transformare post vacant  în statul 

de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu” 

Domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, 

învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si 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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ,,Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central - Pavilion 

Medicală ” – Spitalul Județean de Urgență Slatina 
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Domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și 

Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 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 desemnarea reprezentantului Consiliului   

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

BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2018 – 2019 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul consilier județean Adrian IORDACHE menționează faptul că nu 

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

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

IORDACHE. 

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

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

Adrian IORDACHE. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru 

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei 

de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală 

(20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean 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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, 

învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte prezintă 

proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,...,5,6 și se aprobă cu 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

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

,,PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea, desființarea și înființarea 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,...,5,6 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 transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici – Schitu Greci. 

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 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 comisiei de analiză, a 

secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru analiza noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – 

manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 

9,86 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si 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: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Doamna consilier județean Mariana MATEI și domnul consilier județean Dorin 

Teodor POSTELNICU  menționează faptul că nu participă la vot pentru a evita orice 

conflict de interese. 
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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 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 

și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot 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 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean 

Mariana MATEI și domnul consilier județean Dorin Teodor POSTELNICU. 
 

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

management al managerului (directorului) interimar al 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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si 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: desemnarea reprezentanților Consiliului 

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

Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Doamna consilier județean Valeria GĂLAN și domnul consilier județean Victor 

VĂTĂMANU   menționează faptul că nu participă la vot pentru a evita orice conflict de 

interese. 

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 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 

și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot 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 neparticipări la vot. Nu au participat la vot doamna consilier județean 

Valeria GĂLAN și domnul consilier județean Victor VĂTĂMANU. 
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- Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta CARACAL - COMANCA - DEVESELU 

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 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 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: înlocuire membru și actualizarea 

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

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 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, pentru anul școlar 2018-2019 

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 31 de voturi 

,,PENTRU”. 

Domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei  pentru muncă, 

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

fiecare articol în parte. 
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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 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.93/31.05.2018 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 și în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, menționează 

faptul că nu va participa la votarea art.1 pentru a evita orice conflict de interese. De 

asemenea doamna consilier județean Valeria GĂLAN menționează faptul că nu 

participă la votarea acestui proiect pentru a evita orice conflict de interese. 
 

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

neparticipări la vot. Nu au participat la vot: domnul Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Marius OPRESCU și doamna consilier județean Valeria GĂLAN.  

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” și 1 

neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria GĂLAN. 

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

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

Valeria GĂLAN. 

 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU, prezintă 

Cererea în anulare nr. 113/25.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10281/25.09.2018, prin care Partidul Național Liberal, Filiala Olt, prin domnul Liviu 

Dumitru VOICULESCU, în calitate de reprezentant, solicită anularea Hotărârilor 

Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018 și nr. 145/19.09.2018, specificând că ea 

a fost analizată de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt și în urma 

analizei efectuate s-a propus respingerea cererii ca neîntemeiate si menținerea celor 

două hotărâri ca fiind legale și temeinice. 

Se supune la vot Cererea în anulare nr. 113/25.09.2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 10281/25.09.2018 și este respinsă cu 22 voturi 

„împotrivă”, au votat împotrivă: domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului 

Județean Olt, domnul Virgil Delureanu, Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și 

domnii consilieri județeni: Nedelea Ioan, Bărbulete Ion Adrian, Popescu Constantin, 

Grecu Ion Cătălin, Bondrescu Ion Lucian, Șofaru George, Ioniță Gherghina, Vitan 

Nicolae, Gălan Valeria, Butnariu Cristian, Vătămanu Victor, Postelnicu Dorin Teodor, 

Dima Iulia Daniela, Irimia Ilie, Iordache Adrian, Vasile Mirela, Gheorghe Ionel 

Cristian, Matei Mariana, Nițu Lucian, Belinski Pavel, 8 voturi „pentru”, au votat 

pentru: doamna consilier județean Asan Ionela-Andreea și domnii consilieri județeni 

Băețica Tomel, Căleală Dumitru, Ciucu Gheorge Alin Sorin, Dumitrescu Viorel, 

Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea, Radu Marian și 1 abținere, s-a abținut 

domnul consilier județean Copilău Jenel. 
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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 

                   Marinela-Elena ILIE 

         

 

 

 

 

 
 

 

Consilier asistent 

             Ilie-Iulian IONICĂ 
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