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PROCES -VERBAL

încheiat în ședința ordinară a
din data de 25.06.2020, 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, 32 de consilieri județeni (inclusiv Președintele Consiliului
Județean și Vicepreședinții Consiliului Județean, domnul Virgil DELUREANU și
domnul Ioan CIUGULEA) precum şi Secretarul General al Județului, doamna
Marinela-Elena ILIE.
A absentat doamna consilier județean Iulia Daniela VLAD.
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,

Proiectul Ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin
detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

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 MAI 2020
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 transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Centrului Județean de Cultură si Artă 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
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4. Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare
și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar
din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din
27.02.2020
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

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții
ale 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

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2020
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

8. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea
desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
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

10. Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor
din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
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

11. Propuneri, întrebări, interpelări.
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PROPUNERE
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Olt din data de 25 iunie 2020
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a
managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului
de management de către managerul Muzeului 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

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui
aparat special. De asemenea la intrarea în sală fiecare participant la ședință s-a igienizat
pe mâini cu dezinfectant și a primit mânuși și mască de protecție. Așezarea
participanților în sală s-a făcut la distanțe corespunzătoare care să asigure un perimetru
sigur fiecăruia.
La ședință au participat consilierii județeni, reprezentanții secretariatului
Consiliului Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea
întrunirii și directorii sau șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt, precum și reprezentanții mass-media, cu respectarea
prevederilor legale referitoare la prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2.
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 2020 - Ședința ordinară C.J. Olt – 25 iunie 2020.
Domnul Președinte face precizarea că proiectul de hotărâre cu nr. 110 din
18.06.2020 cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt, aflat la poziția 10,
este retras de pe ordinea de zi.
Se supune la vot de către domnul Președinte ordinea de zi.
Se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
Domnul Președinte specifică faptul că există suplimentare a ordinii de zi. Se
supune la vot de către domnul Președinte suplimentarea pentru ordinea de zi.
Se aprobă cu 32 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 din data de 28.05.2020.
Procesul verbal se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar,
prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene
de Evidență a Persoanelor 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 32 voturi „PENTRU”.
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Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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,...,5 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
- 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 MAI 2020
Domnul consilier județean Cristian BUTNARIU anunță că nu participă la
procedura de vot a acestui proiect, pentru a evita un posibil 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 31 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.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 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.
- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Centrului Județean de Cultură si Artă Olt
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 32 voturi „PENTRU”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”.
- Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare
și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar
din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase din județul Olt
Doamna consilier județean Mariana MATEI anunță că nu participă la procedura
de vot a acestui proiect, pentru a evita un posibil 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 1,2,3 și se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și 1
neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana MATEI,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 31 voturi „PENTRU” și
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1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Mariana MATEI,
pentru a evita un posibil conflict de interese.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții
ale 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,...,4 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2020
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,...,9 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea
desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
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 32 voturi „PENTRU”.
Domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică,
juridică, 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,...,5 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
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,..,3 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la ordinea de zi suplimentară.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a
managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului
de management de către managerul Muzeului 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 32 voturi „PENTRU”.
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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,...,4 și se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”.
Nemaifiind alte propuneri, întrebări, interpelări, Domnul Preşedinte declară
închise lucrările ședinței.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEŢULUI
Marinela-Elena ILIE

Întocmit,
Consilier Asistent
Ilie-Iulian IONICĂ

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