HOTĂRÂRE
cu privire la: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor
județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați
județului Olt

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.8912/07.09.2017 referitoare la Proiectul de
Hotărâre nr.8913/07.09.2017;
- Raportul comun nr.8914/07.09.2017 al Serviciului Administraţie Publică,
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului Juridic
– Contencios;
- Raportul nr.8998/11.09.2017 al Comisiei pentru Organizarea şi
Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice şi Protecţia
Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură;
- Raportul nr.8999/11.09.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Raportul nr.9000/11.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială,
Activităţi Sportive şi de Agrement;
- Raportul nr.9001/11.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu
Cetățenii;
- Raportul nr.9002/11.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ,
Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte;
- Raportul nr.9003/11.09.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,
Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- Prevederile art.2 alin.(1) și art.3 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.(3), art.16 și art.30 din Legea nr.3/2000 privind
organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f), art 97 alin.(1), art.98 coroborat
cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire
la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea
denumirii Olt - Romanați județului Olt se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.3. Referendumul județean având ca obiect consultarea cetățenilor din
județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt se va
desfășura la o dată ulterioară, care va fi stabilită printr-o hotărâre a Consiliului
Județean Olt, dată care va coincide cu data desfășurării referendumului național
cu privire la revizuirea Constituției.”
2. După alin.(1) al art.7 se introduce alin.(11) care va avea următorul
cuprins:
„(11) Obiectul și data concretă a referendumului județean vor fi aduse la
cunoștință publică după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Olt prin care se
va stabili noua dată de desfășurare a acestuia.”
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului
Județean Olt, Direcțiilor, Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Președintelui
Tribunalului Olt, primarilor unităților administrativ-teritoriale, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”, o
abținere, și 1 vot „împotrivă”.

