
  

 

MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  

din data de 28 martie 2019 
 

      Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 60 din 21 martie 2019 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 28 martie 

2019, orele 11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean 

Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 31 de consilieri județeni (inclusiv Președintele 

Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU și Vicepreședinții Consiliului Județean 

Olt, domnul Virgil DELUREANU și domnul Ioan CIUGULEA).  

 Au absentat doamna consilier județean Gherghina IONIȚĂ și domnul consilier județean 

Adrian IORDACHE. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 14 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 

  1. 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 FEBRUARIE 

2019 - adoptat cu 30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul 

consilier județean Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

  2. aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt în calitate de partener al proiectului - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

  3.  aprobarea bugetului creditelor interne al Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

  4. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Integrare 

prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt” - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

  5.  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2019 

-  adoptat cu 29 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot. Nu au participat la vot domnii 

consilieri județeni Gheorghe Alin Sorin CIUCU și Marian RADU fiind ieșiți din sală. 

  6.  transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - adoptat cu 

30 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier județean 

Cristian BUTNARIU, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

  7. aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor 

financiare pe anul 2018 - adoptat cu 31 voturi „pentru” 
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  8. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind 

actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a 

componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a 

comisiei - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

    9.  trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 - adoptat cu 31 

voturi „pentru”. 

   10.  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru 

perioada 01.03.2018-31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție 

publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, 

precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de 

evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor - adoptat cu 31 voturi 

„pentru”. 

  11.  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu 

privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C - adoptat cu 

31 voturi „pentru”. 

 12.  aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, precum și cu 

privire la 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 - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 13.  transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina - adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

 14.  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe 

venit pe anul 2019 - adoptat cu 22 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”. Au votat 

„împotrivă” domnișoara consilier județean Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri 

județeni Tomel BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ, Gheorghe Alin Sorin CIUCU, Ionel 

Bogdan CRUȘOVEANU,  Viorel DUMITRESCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Florea 

NICULAE și Marian RADU. 
 

De asemenea a fost prezentat: 
 

- Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 2018 

- adoptat cu 31 voturi „pentru”. 

Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, alte persoane din partea cetățenilor și 

reprezentanții mass-media.  

 

                                       P R E Ş E D I N T E 

         Marius OPRESCU 
 

                                                        Secretar al judeţului 

                                                         Marinela-Elena ILIE  

 
Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia  

         cu societatea civilă 


