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         P R O C E S – V E R B A L  

încheiat  în  ședința ordinară a 

 
din  data  de 30.03.2022,  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 31 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. 
A absentat domnul consilier județean Dumitru CĂLEALĂ. 
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 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 FEBRUARIE 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  
 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 

01.01.2021-31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului 

de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

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 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

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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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

anul 2022 
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 aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 

01.01.2021-31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului 

de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă 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 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social 

elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și 

ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 
 

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 

 

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2021 
 

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  
  

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei suprafețe de teren, aferentă 

zonei drumului județean DJ 653, din domeniul public al Județului Olt în domeniul 

public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național 

„Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul 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 
 

9. 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 
 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență 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 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

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 
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12. Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 

membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 

2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție 
 

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.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

P R O P U N E R E 
de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Județean Olt din data de 30 martie 2022 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit 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 

 
 

Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt a fost dezinfectată cu ajutorul unui 

aparat special.  

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 - 30 martie 

2022. 

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

Se aprobă cu un număr de 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 un număr de 32 voturi „PENTRU”. 

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General al Județului, doamnei 

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

extraordinare a Consiliului Județean Olt convocată de îndată în data de 10.03.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 32 voturi „PENTRU”. 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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 FEBRUARIE 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. 
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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 și 2 și se aprobă cu un număr de 31 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 31 

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 aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 

01.01.2021-31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului 

de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

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 de voturi 

„PENTRU”. 

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,...,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 transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

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 32 voturi „PENTRU”. 

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

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

anul 2022 

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 și 2 și se aprobă cu un număr de 31 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 31 

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 aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 
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01.01.2021-31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului 

de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă 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 de voturi 

„PENTRU”. 

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,...,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 aprobarea acordării burselor de ajutor social 

elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și 

ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 

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,...,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: aprobarea conturilor de execuție a 

bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2021 

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,...,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 trecerea unei suprafețe de teren, aferentă 

zonei drumului județean DJ 653, din domeniul public al Județului Olt în domeniul 

public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național 

„Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul 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 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 

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,...,12 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
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Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență 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 32 voturi „PENTRU”. 

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

„PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU anunță că nu 

participă la procedura de vot a articolului 5 al acestui proiect de hotărâre pentru a evita 

un posibil conflict de interese. 

Doamna consilier județean Valeria GĂLAN anunță că nu participă la procedura de 

vot a 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,...,4 și se aprobă cu un număr de 31 voturi 

„PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean 

Valeria GĂLAN pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Se supune la vot articolul 5 și se aprobă cu un număr de 30 voturi „PENTRU” 

și 2 neparticipări la vot. Nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria 

GĂLAN și Președintele Consiliului Județean, domnul Marius OPRESCU pentru a 

evita un  posibil conflict de interese. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 6,...,10 și se aprobă cu un număr de 31 

voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier 

județean Valeria GĂLAN pentru a evita un  posibil conflict de interese. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 31 

voturi „PENTRU” și 1 neparticipare la vot. Nu a participat la vot doamna consilier 

județean Valeria GĂLAN pentru a evita un  posibil conflict de interese. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 

membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 

2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție 

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 de voturi 

„PENTRU”. 

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 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 



7 

 

Se trece la ordinea de zi suplimentară. 
 

- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit 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 și 2 și se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 voturi „PENTRU”. 
 

 

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

Domnul consilier județean, Viorel DUMITRESCU are o propunere din partea 

grupului de consilieri PNL referitoare la repararea podului care se găsește în 

continuarea barajului de pe râul Olt, din localitatea Arcești.  Având în vedere că podul 

de peste râul Olt din municipiul Slatina urmează să intre în lucrări de reparații, ar fi 

necesară remedierea podului de la Arcești, propunând astfel contribuția Consiliului 

Județean Olt, alături de celelalte autorități locale pentru efectuarea lucrărilor de 

reparații a acestui obiectiv, care ar putea fi folosit ca rută ocolitoare de către cetățenii 

din zona. 

 Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU îi răspunde 

că această inițiativă, de a folosi podul menționat anterior ca variantă ocolitoare a 

existat și în urmă cu 3 ani, însă pentru a putea fi reabilitat cu bani de la Consiliul 

Județean Olt, ar fi necesar ca acest obiectiv să fie introdus în domeniul public al 

Județului Olt, însă aceste demersuri nu au putut fi finalizate. 

De asemenea, Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius OPRESCU  

precizează că în această ședință a fost aprobat proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe 

anul 2022, prin care s-au acordat bani către comuna Slătioara, în vederea finalizării cât 

mai rapide a drumului ce poate fi folosit ca rută ocolitoare. 

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 
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