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

încheiat în şedinţa extraordinară a 

 
din data de 11.12.2018, convocată 

în temeiul art. 94 (2) 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, 30 de consilieri judeţeni (inclusiv Președintele Consiliului 

Județean și Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, domnii Virgil DELUREANU şi 

Ioan CIUGULEA), precum şi  Secretarul judeţului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Au absentat domnii consilieri județeni: Belinski Pavel, Ciucu Gheorghe Alin 

Sorin și Radu Marian. 

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: repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a influențelor la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
 

      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: 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 
 

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 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

Cabinet Președinte 

Nr. 13532/11.12.2018 
 



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

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

 

4. Propuneri, întrebări, interpelări  
 

 

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 30 de voturi ,,PENTRU”. 
 

 Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, doamna Marinela-

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

Consiliului Judeţean din data de 29 noiembrie 2018. 

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

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a influențelor la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

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: 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 30 de voturi ,,PENTRU”. 

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 Președinte solicită celor prezenți în sală să dea curs la propuneri, 

întrebări, interpelări. 
 

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, alte persoane din partea 

cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media. 

 

 

 

 

 
          

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       SECRETARUL JUDEŢULUI 

           Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consilier asistent, 

              Ilie-Iulian IONICĂ 

 
 

 

 
 

 

 
I.M.E./I.I.I./1ex 


