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MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 09 aprilie 2019
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 75 din 05 aprilie 2019 a
Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința extraordinară din data de 09
aprilie 2019, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean
Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 28 de consilieri județeni (inclusiv Președintele
Consiliului Județean, domnul Marius Oprescu și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnii
Virgil DELUREANU şi Ioan CIUGULEA).
Au absentat domnii consilieri județeni Ion Adrian BĂRBULETE, Gheorghe Alin Sorin
CIUCU, Gabriel Florin NICOLESCU, Marian RADU și Constantin POPESCU.
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 4 proiecte de
hotărâre cu privire la:
1. repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul
2019 și estimările pe anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt – adoptat cu 28 de voturi
„PENTRU”
2. aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022–
adoptat cu 22 de voturi „PENTRU și 6 voturi „ÎMPOTRIVĂ. Au votat împotrivă domnișoara
consilier Ionela-Andreea ASAN și domnii consilieri Tomel BĂEȚICA, Dumitru CĂLEALĂ,
Ionel Bogdan CRUȘOVEANU, Viorel DUMITRESCU și Florea NICULAE.
3. aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local,
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 – adoptat cu 28 de voturi „PENTRU”
4. majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în numerar al
UAT JUDEȚUL OLT – adoptat cu 28 de 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.
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