
  

 
 
 
 
 
 
 
          Nr.14/29.01.2020 

 
 
 
 
 
                                                                                                      PROIECT 
  

HOTĂRÂRE  
    cu privire la: completarea unei comisii de specialitate  

a Consiliului Județean Olt 
 

 
 
 
 
       Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 979/29.01.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 

- adresa Partidului Național  Liberal - Filiala Olt nr. 29/29.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 965/29.01.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.100/24.06.2016 cu privire 
la organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. ............../30.01.2020 cu 
privire la încetare mandat de consilier județean;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.....…../30.01.2020 cu 
privire la validare mandat de consilier județean; 

- prevederile art.182 alin. (4) coroborate cu prevederile art.124 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019,  

 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. f), art.182  alin.(1) și alin. (4)  
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 



  

 
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă completarea componenței Comisiei pentru 

Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii a Consiliului Județean Olt cu domnul 
consilier județean GHEORGHE Ștefan, al cărui mandat a fost validat în 
ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 30.01.2020, ca urmare 
a vacantării locului în comisia respectivă deținut de către domnișoara ASAN 
Ionela-Andreea, consilier județean. 

Art.2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului consilier județean 
GHEORGHE Ștefan, Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției  Prefectului – Județul Olt. 

 
 

 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

  Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
                                                
                                                                                            AVIZAT, 
                                                                          Secretar General al Județului 
                                                                                  Marinela – Elena ILIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.V/2ex 



  

 
 
 
 
 

 
 
 

2017 
 

Referat de aprobare  
la Proiectul de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de 

specialitate a Consiliului Județean Olt 
 
 

          Proiectul de hotărâre propune completarea unei comisii de specialitate a 
Consiliului Județean Olt. 

Conform prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 124 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art.20 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, după 
constituire Consiliul Județean Olt își organizează comisii de specialitate 
pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de 
specialitate numai consilierii județeni. 

  Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.100/24.06.2016 cu privire la 
organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, a 
fost aprobată componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Olt în principalele domenii de activitate. 

Ulterior, componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Olt a fost completată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt 
nr.149/29.09.2016, nr.15/23.02.2017, nr.185/23.11.2017, nr.230/21.12.2017, 
nr. 126/26.07.2018 și nr.107/25.07.2019. 

Începând cu data de 06.01.2020, domnișoara Asan Ionela-Andreea și-a 
prezentat demisia din calitatea de consilier județean, demisie înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 52/06.01.2020. 

Având în vedere demisia domnișoarei Asan Ionela – Andreea a fost 
inițiat Proiectul de Hotărâre nr. 1/13.01.2020 cu privire la încetare mandat de 
consilier județean, proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Olt din data de 30.01.2020. 

Partidul Național Liberal – Filiala Olt, prin adresa nr.29/29.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.965/29.01.2020, a solicitat 
validarea mandatului domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista Partidului 
Național Liberal - Filiala Olt pentru alegerea Consiliului Județean Olt, la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, ca urmare a încetării mandatului de 
consilier județean al domnișoarei Asan Ionela-Andreea, prin demisie. 



  

În acest sens a fost inițiat Proiectul de Hotărâre nr. 13/29.01.2020 cu 
privire la validare mandat de consilier județean, proiect înscris pe ordinea de zi 
suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 
30.01.2020. 

Prin încetarea mandatului de consilier județean, înainte de termen, prin 
demisie, locul consilierului județean Asan Ionela-Andreea în cadrul Comisiei 
pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii a Consiliului Județean Olt  a devenit 
vacant. 

Ca urmare a vacantării locului deținut de către domnișoara consilier 
județean Asan Ionela-Andreea în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații 
cu Cetățenii este necesară completarea componenței comisiei mai sus 
amintită cu domnul  consilier județean  Gheorghe Ștefan, al cărui mandat va fi 
supus validării în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 
30.01.2020, conform Proiectului de Hotărâre nr.13/29.01.2020 cu privire la 
validare mandat de consilier județean. 

Proiectul de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de 
specialitate a Consiliului Județean Olt este întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care propun adoptarea acestuia în 
forma prezentată. 

 
 
 

 

INIȚIATOR, 
Președintele Consiliului Județean Olt 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.V/2ex. 



  

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT             APROB, 
Serviciul Administrației Publică                          PREȘEDINTE 
și Monitorizare Proceduri Administrative                    Marius OPRESCU           
Nr.981/29.01.2020 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii  

de specialitate a Consiliului Județean Olt 
 
 
 
 
         Conform prevederilor art. 182 alin.(4) coroborate cu prevederile art.124 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art.20 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, după 
constituire Consiliul Județean Olt își organizează comisii de specialitate 
pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de 
specialitate numai consilierii județeni. 
       Consiliul Județean Olt, prin Hotărârea nr.100/24.06.2016 cu privire la 
organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, a 
aprobat componența Comisiilor de specialitate în principalele domenii de 
activitate. 
      Componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt a fost 
completată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr.149/29.09.2016, 
nr.15/23.02.2017, nr.185/23.11.2017 nr. 230/21.12.2017, nr. 126/26.07.2018 
și 107/25.07.2019. 
      Începând cu data de 06.01.2020, domnișoara Asan Ionela-Andreea și-a 
dat demisia din calitatea de consilier județean, demisie înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 52/06.01.2020. 
       Având în vedere demisia domnișoarei Asan Ionela – Andreea a fost inițiat 
Proiectul de Hotărâre nr. 1/13.01.2020 cu privire la încetare mandat de 
consilier județean, proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Olt din data de 30.01.2020. 

Partidul Național Liberal – Filiala Olt, prin adresa nr.29/29.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.965/29.01.2020, a solicitat 
validarea mandatului domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista Partidului 
Național Liberal - Filiala Olt pentru alegerea Consiliului Județean Olt, la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, ca urmare a încetării mandatului de 
consilier județean al domnișoarei Asan Ionela-Andreea, prin demisie. 



  

În acest sens a fost inițiat Proiectul de Hotărâre nr. 13/29.01.2020 cu 
privire la validare mandat de consilier județean, proiect înscris pe ordinea de zi 
suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 
30.01.2020. 

Prin încetarea mandatului de consilier județean, înainte de termen, prin 
demisie, locul consilierului județean Asan Ionela-Andreea în cadrul Comisiei 
pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii  a Consiliului Județean Olt  a devenit 
vacant. 

Ca urmare a vacantării locului deținut de către domnișoara consilier 
județean Asan Ionela-Andreea în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații 
cu Cetățenii este necesară completarea componenței comisiei mai sus 
amintită cu domnul  consilier județean  Gheorghe Ștefan, al cărui mandat va fi 
supus validării în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 
30.01.2020, conform Proiectului de Hotărâre nr.13/29.01.2020 cu privire la 
validare mandat de consilier județean. 

Proiectul de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de 
specialitate a Consiliului Județean Olt este întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care propun adoptarea acestuia în 
forma prezentată. 

 
 
 

 
 
 
              Șef Serviciu                                                                       Șef Serviciu 
Serviciul Administrație Publică,                       Serviciul Juridic – contencios, 
și Monitorizare Proceduri Administrative                       Ana - Venera ȘTEFĂNESCU 
        Adrian LĂCRARU     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.V/2x 


