
 

  

  P R O C E S – V E R B A L        

încheiat  în  ședința  extraordinară  a 

 
din  data  de  20.06.2022,  convocată 

în temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

 Sunt prezenți la lucrările ședinței: Președintele Consiliului Județean, domnul 

Marius OPRESCU, 22 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. 

Au absentat doamnele consilieri județean Mariana MATEI și Iulia-Daniela VLAD și 

domnii consilieri județeni Ciprian-Florentin ALEXE, Marian-Viorel ANGHEL, Gheorghe 

Alin Sorin CIUCU, Viorel DUMITRESCU, Cătălin-Petrişor GIUREA Constantin 

POPESCU, Ilie STERIE și George ŞOFARU. 

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: 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 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean 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 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului 

executiv 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 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

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 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor  pentru plata 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată 

Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, 

întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea 

Consiliului 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 
 

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 - 20 iunie 2022. 

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

Se aprobă cu un număr de 23 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 25.05.2022. 

Procesul verbal se aprobă cu un număr de 23 voturi „PENTRU”. 

 

Se trece la ordinea de zi. 
 

- 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,...,9 și se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”. 
 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului) interimar al 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 23 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,...,5 și se aprobă cu un număr de 23 voturi 

„PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu un număr de 23 voturi 

„PENTRU”.                              
 

- Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a 

directorului 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 23 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 și 2 și se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”.                              

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”.                            
 

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

Centrului Județean de Cultură și Artă 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,...,4 și se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”. 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor  

pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost 

delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp 

de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea 

Consiliului 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 23 voturi „PENTRU”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre se aprobă cu 23 voturi „PENTRU”. 
 

 

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

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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