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Referat de aprobare  

    la proiectul de hotărâre  pentru completarea Regulamentului de Organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.137/26.09.2019  
 

 
 

 Prin Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a fost instituită starea de 
urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 zile. 
 Potrivit prevederilor art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa  nr.1 ”MĂSURI de 
primă urgență cu aplicabilitate directă” la Decretul Președintelui României nr.195 
din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe 
durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor 
lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 
contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 
de comunicare.   
     Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru 
asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de 
disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin 
hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmărind 
cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire.   
 În contextual actual, limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului 
SAARS-COV2 reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni, 
pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și 
necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid -19) cauzate de 
acest virus. 
  Prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, 
inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență nr.7/11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr. 9 a Grupului de suport 
tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 
României, s-au adoptat măsuri care să restricționeze activitățile care presupun 
participarea unui număr mare de persoane. 
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 Potrivit prevederilor art.7 alin.(1)-(2) și art.9 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență  a Guvernului României nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență cu modificările ulterioare, la instituirea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale de 
specialitate şi ale administraţiei publice locale trec în competenţa autorităţilor 
militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de 
asediu sau de urgenţă.  
 Autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea 
atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor prevăzute mai sus şi au 
obligaţia de a acorda sprijin acestora. 
 Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum 
şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite 
în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, 
specifice stării instituite. 
 Pe de altă parte, conform prevederilor art.26 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență  a Guvernului României nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență cu modificările ulterioare, pe durata stării de urgenţă, 
autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să respecte şi să aplice 
prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de 
autorităţile competente. 
 În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării 
de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional, ținând cont de 
evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României în ultima perioadă și 
având în vedere că activitatea administrației publice locale se exercită fără 
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale, cu obligația de a răspunde 
nevoilor societății, se impun luarea unor măsuri excepționale. 
 Potrivit art.182 alin.(4) coroborat cu art. 137 alin.(4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
consilierii județeni sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută 
de secretarul general al județului. 

Acest lucru este prevăzut și la art.34 din  Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, conform căruia ședințele consiliului județean 
se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție. 
 Prezența consilierilor județeni la ședințele consiliului județean și ale 
comisiilor de specialitate este obligatorie.    
 Având în vedere Ordonanțele Militare nr.2 din 21 martie 2020 și nr. 3 din 
24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și 
adresa Instituției Prefectului - Județul Olt nr.20291/24.03.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.3221/25.03.2020, prin care ne înaintează 
Radiograma Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 
46408/23.03.2020, privind măsuri necesare pentru împiedicarea răspândirii 
coronavirusului SARS-COV2, respectiv desfășurarea ședințelor CL/CJ prin 
intermediul mijloacelor electronice de comunicare, propun completarea 
Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Județean Olt, 
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aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019 după 
cum urmează: 
 La art.34 din Regulamentul de Organizare și funcționare al 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul 
(7) care va avea următorul cuprins: 
 ”În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 
precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, 
actele de terorism, și alte situații care fac imposibilă prezența 
consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor consiliului județean, 
ședințele consiliului județean și/sau ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice (platformă electronică online, tele 
sau video conferință).”  

Procedura de desfășurare a ședințelor este prevăzută în anexa la 
proiectul de  hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, 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. 
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  PROIECT 

HOTĂRÂRE  
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Olt, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 137/26.09.2019  

 
     

 
       Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.3263/25.03.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 

- prevederile art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa nr.1 ”MĂSURI de primă 
urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul Președintelui României nr.195 din 
16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;  

- prevederile art.7 alin (2), art.9 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență nr.1/1999 privind regimul stării de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului - Județul Olt nr.20291/24.03.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3221/25.03.2020, prin care ne 
înaintează Radiograma Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației nr. 46408/23.03.2020 privind măsuri necesare pentru 
împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-COV2, respectiv desfășurarea 
ședințelor CL/CJ prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. 

 
        În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), alin.(2) lit.c), 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.I. La art.34 din Regulamentul de Organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) 
care va avea următorul cuprins: 



2 

 

 ”(7). În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 
precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, 
actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor 
județeni la locul desfășurării ședințelor consiliului județean, ședințele 
consiliului județean și/sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin 
mijloace electronice (platformă electronică online, tele sau video conferință).” 

  
Art.II. Procedura de desfășurare a ședințelor consiliului județean și/sau 

ale comisiilor de specialitate în condițiile prevăzute la art.I. este înscrisă în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.III.  Prezenta hotărâre se comunică consilierilor județeni, arhitectului 
șef, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

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



                       Anexa la Proiectul de Hotărâre nr.63/25.03.2020 

 
 
 

PROCEDURĂ  
privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Olt și/sau ale 

comisiilor de specialitate, în situații excepționale, constatate de 
autoritățile abilitate 

 
 
 

În situații excepționale, constatate de către autorități abilitate 
precum epidemiile, pandemiile, calamități naturale, fenomene extreme, 
stare de urgență instituită prin Decret Prezidențial etc., care fac 
imposibilă prezența consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor 
consiliului județean, ședințele Consiliului Județean Olt și/sau ședințele 
comisiilor de specialitate se vor desfășura prin mijloace electronice, după 
cum urmează: 

1. Platformă electronică online - procedura va fi completată și 
supusă aprobării Consiliului Județean Olt după achiziționarea de către 
Consiliul Județean Olt a unui instrument de lucru în acest sens, în funcție 
de parametrii și configurația acestuia, cu obligativitatea respectării 
pașilor procedurali de convocare și desfășurare a ședințelor în plen 
și/sau de comisii de specialitate,  prevăzuți în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv în Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Olt. 

 
2. Mijloace electronice în sistem de tele sau video conferință  
a) Prezența consilierilor județeni la ședințele în plen se asigură prin 

înscrierea acestora în cadrul aplicației/site-ului la ora indicată în actul 
administrativ de convocare a consiliului județean. 

Președintele consiliului județean va efectua apelul nominal, fapt 
consemnat de secretarul general al județului în foaia de prezență 
stabilindu-se astfel cvorumul legal de ședință. Acestea vor fi consemnate 
în procesul verbal al ședinței. 

b) Votul deschis se exprimă prin apel nominal. Secretarul general 
al județului va consemna pe lista de vot opțiunea fiecărui consilier 
județean și ulterior va fi consemnată în procesul verbal al ședinței. 
Exprimarea votului secret pentru adoptarea hotărârilor ce presupun o 
asemenea procedură se va efectua prin transmiterea de mesaje 
electronice, cu anonimizarea autorului mesajului și a împiedicării votului 
multiplu. 

c) În mod corespunzător situației de la litera b) se procedează și în 
cazul formulării de amendamente. 

d) Regulile stabilite la literele a)-c) sunt aplicabile în mod 
corespunzător ședințelor comisiilor de specialitate. 



e) Ședințele consiliului județean desfășurate prin mijloace 
electronice, în sistem de tele sau video conferință, se înregistrează audio 
și/sau video prin grija compartimentului de informatică. O copie a 
înregistrării se păstrează la secretarul general al județului și se postează 
pe site-ul propriu al consiliului județean. 

 
În dispoziția/documentul de convocare se va menționa în mod 

obligatoriu mijlocul electronic folosit pentru desfășurarea ședinței. 
 
 
 
          Șef Serviciu           Șef Serviciu 
Administrație Publică și Monitorizare      Juridic-Contencios, 
        Proceduri Administrative,              Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 
    Adrian LĂCRARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA/2ex. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT     AVIZAT, 
Serviciul Administrației Publică        Secretar General al Județului                        
și Monitorizare Proceduri Administrative          Marinela – Elena ILIE             
Serviciul Juridic-Contencios 
Nr.3269/25.03.2020 
 
 
 

RAPORT 
    la proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de 
Organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019  
 

  
 
 
 Prin Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a fost instituită starea de 
urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 zile. 
 Potrivit prevederilor art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa  nr.1 ”MĂSURI de 
primă urgență cu aplicabilitate directă” la Decretul Președintelui României nr.195 
din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe 
durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor 
lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 
contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 
de comunicare.   
     Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru 
asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de 
disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin 
hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmărind 
cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire.   
 În contextual actual, limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului 
SAARS-COV2 reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni, 
pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și 
necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid -19) cauzate de 
acest virus. 
  Prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, 
inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență nr.7/11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr. 9 a Grupului de suport 
tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 
României, s-au adoptat măsuri  care să restricționeze activitățile care 
presupun participarea unui număr mare de persoane. 
 Potrivit prevederilor art.7 alin.(1)-(2) și art.9 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență  a Guvernului României nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență cu modificările ulterioare, la instituirea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale de 
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specialitate şi ale administraţiei publice locale trec în competenţa autorităţilor 
militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de 
asediu sau de urgenţă.  
 Autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea 
atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor prevăzute mai sus şi au 
obligaţia de a acorda sprijin acestora. 
 Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum 
şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite 
în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, 
specifice stării instituite. 
 Pe de altă parte, conform prevederilor art.26 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență  a Guvernului României nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență cu modificările ulterioare, pe durata stării de urgenţă, 
autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să respecte şi să aplice 
prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de 
autorităţile competente. 
 În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării 
de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional, ținând cont de 
evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României în ultima perioadă și 
având în vedere că activitatea administrației publice locale se exercită fără 
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale, cu obligația de a răspunde 
nevoilor societății, se impun luarea unor măsuri excepționale. 
 Potrivit art.182 alin.(4) coroborat cu art. 137 alin.(4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
consilierii județeni sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută 
de secretarul general al județului. 

Acest lucru este prevăzut și la art.34 din  Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, conform căruia ședințele consiliului județean 
se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție. 
 Prezența consilierilor județeni la ședințele consiliului județean și ale 
comisiilor de specialitate este obligatorie.    
 Având în vedere Ordonanțele Militare nr.2 din 21 martie 2020 și nr. 3 din 
24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și 
adresa Instituției Prefectului - Județul Olt nr.20291/24.03.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.3221/25.03.2020, prin care ne înaintează 
Radiograma Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 
46408/23.03.2020, privind măsuri necesare pentru împiedicarea răspândirii 
coronavirusului SARS-COV2, respectiv desfășurarea ședințelor CL/CJ prin 
intermediul mijloacelor electronice de comunicare, propunem completarea 
Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019 după 
cum urmează: 
 La art.34 din Regulamentul de Organizare și funcționare al 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
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nr.137/26.09.2019 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul 
(7) care va avea următorul cuprins: 
 ”În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 
precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, 
actele de terorism, și alte situații care fac imposibilă prezența 
consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor consiliului județean, 
ședințele consiliului județean și/sau ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice (platformă electronică online, tele 
sau video conferință).”  

Procedura de desfășurare a ședințelor este prevăzută în anexa la 
proiectul de  hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare 
și funcționare al Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, motiv pentru care propunem 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 


