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         P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 25.05.2022,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

 

Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU și 32 de consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului 

Județean Olt: domnul Virgil DELUREANU și domnul Ionuț-Cătălin IVAN) precum și 

Secretarul General al Județului, doamna Marinela-Elena ILIE. 

Domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt, conduce 

lucrările ședinței și precizează că ședința este legal constituită având cvorumul necesar. 

Domnii consilieri județeni au în mape, 

 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 

 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Emil Vergilius MARINESCU - Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice și Comerț 
 

2. 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 și Protecția Copilului Olt, 

pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2022” 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant 

în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt  
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement 
 

5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul 

Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.60/28.04.2022 cu privire la transformarea unui 

post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de abilitare și Reabilitare 

Drăgănești Olt” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social 

de zi: ”Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Complexului 

servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de 

nevoie Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în Statul de 

funcții al Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina – 

serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

9. Proiect de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și 

pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale centrului 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 

 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe 

anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

 

 



3 

 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului 

Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră 

Călărași pentru anul 2022 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului 

„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de 

Servicii Persoane Adulte Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență   
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului 

„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de 

Urgență Slatina  - Pavilion Medicală” în vederea finanțării prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului 

„Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului 

Centrului Militar Județean Olt” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare 

și Reziliență 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

   15. 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 - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în 

statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei 

de înregistrare a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.65 cu privire la aprobarea 

Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul 

Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului 

comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 

de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 
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18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor 

în Județul Olt” în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru 

desemnarea a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru 

mandatul 2019-2023 - componenta integrală 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități  Sportive și de Agrement 
 

20. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul 

Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru 

„Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea contractului de prestări 

servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de 

Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte 
 

21.  Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității 

județului Olt, în TRIMESTRUL I al anului 2022 
 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN - Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 
 

22. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

 

La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului  Consiliului 

Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea întrunirii, directorii 

sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum 

și reprezentanții mass-media. 

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

accesează din tablete fiind disponibile pe pagina de internet www.cjolt.ro la secțiunea 

Consiliul Județean – Ședințe - Ședințe 2022 - Ședința ordinară C.J. Olt - 25 mai 2022. 

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

Se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei Marinela 

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

Județean Olt convocată în data de 28.04.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 33 voturi „PENTRU”. 

 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2022 

Domnul Emil Vergilius MARINESCU - Președinte al 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 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
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- 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 și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu 

handicap, pentru luna APRILIE 2022 

Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la procedura 

de vot a acestui proiect de hotărâre, cât și a celorlalte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea 

de zi, care fac referire la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico 

- Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul 

manifestărilor culturale în anul 2022” 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al 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 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”.                            
 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul 

de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Județean Olt nr.60/28.04.2022 cu privire la transformarea unui post vacant în 

statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de abilitare și Reabilitare Drăgănești Olt” 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Complexului servicii pentru persoane adulte 

cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în Statul de funcții 

al Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina – serviciu social din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al 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,...,3 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și pentru 

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale centrului 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,7 și se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 32 voturi 

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

Cristian BUTNARIU pentru a evita un  posibil conflict de interese.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,7 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la 

bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru anul 2022 
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Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

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

termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane 

Adulte Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență   

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 4 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

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

termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina  - 

Pavilion Medicală” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 4 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al 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,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

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

termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Judetean 

Olt” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență   

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 4 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 4 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a 

Județului Olt 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,5 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al 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,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de 

înregistrare a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.65 cu privire la aprobarea Caietului de 

obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei 

de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul 

Județean Olt 

Domnul Nicolae VITAN - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1 și 2 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții 

Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” în vederea 

finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 

prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,...,3 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea 

a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-

2023 - componenta integrală 

Domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al 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,...,4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal 

în vederea organizării și finanțării evenimentului  Festivalul Național de Teatru „Ștefan 

Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea contractului de prestări servicii ce va fi 

încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” 

Caracal 2022, Ediția a XII-a 
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Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu participă 

la procedura de vot a articolului 2 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita un posibil 

conflict de interese. 

Domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 

articol în parte. 

Se supune la vot, articolul 1 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Se supune la vot articolul 2 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la 

vot. Nu a participat la vot Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU 

pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, articolele 3 și 4 și se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

- Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului 

Olt, în TRIMESTRUL I al anului 2022 - adoptat cu 33 voturi „PENTRU”. 
 

Ultimul punct pe ordinea de zi: Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Domnul consilier județean Viorel DUMITRESCU susține că mai multe societăți 

comerciale de pe raza județului i-au sesizat faptul că taxa de salubrizare este mare și 

precizează că nu este normal ca firmele să plătească gunoiul în funcție de suprafața pe care o 

dețin și solicită informații despre această situație. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu îi răspunde că pentru 

persoanele juridice modul de calcul al acestei taxe este unul care nu le avantajează, dar acest 

mod de calcul este stabilit standard prin lege.  

De aceea, în urma discuțiilor cu platforma industrială și cu firmele și fabricile care 

dețin suprafețe mari, s-a ajuns la un numitor comun, iar în perioada următoare se va proceda 

la modificarea regulamentului prin Adunarea Generală ADI Oltul, astfel încât, conform 

prevederilor legale, să poată fi prinse și alternative la această modalitate de calcul. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu precizează că în acest 

moment se caută soluții alternative prin care se urmărește rezolvarea acestor taxe care se 

pentru unele societăți pot fi destul de mari. 

Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Președinte declară închise 

lucrările ședinței.      

 

 
 

      P R E Ş E D I N T E 

                 Marius OPRESCU  

 

 

 
                                                      SECRETARUL GENERAL 

                            AL JUDEŢULUI 

                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, Consilier principal    

       Ilie-Iulian IONICĂ 
 
I.M.E/I.I.I/1ex 


