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                                               HOTĂRÂRE 
 
             cu privire la: completarea componenţei unor comisii de         
                            specialitate ale  Consiliului Judeţean Olt 
 
         Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.69/28.06.2012 cu privire la organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean 
Olt; 
- prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt nr.37/27.03.2014 şi respectiv 
nr.60/21.04.2016 cu privire la încetarea mandatului domnului consilier judeţen Petre 
IDORAS  ; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.61/21.04.2016 cu privire la validarea 
mandatului domnișoarei   consilier judeţen Butnariu DANIELA; 
- propunerea domnișoarei consilier judeţen validată în şedinţa Consiliului Judeţean Olt din 
data de 21.04.2016 cu privire la comisia de specialitate din care să facă parte; 
- prevederile art.54 coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.30 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 
Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.54/24.03.2016; 
       În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                   Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
      Art.1. Se aprobă completarea componenţei unei comisii de specialitate și comisia de 
validare a  Consiliului Judeţean Olt, cu domnișoara consilier judeţen al cărui mandat a fost 
validat în şedinţa Consiliului Judeţean Olt din data de 21.04.2016, după cum urmează: 
        a) Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanțe,integrare 
europeană,administrarea domeniului public și privat al județelui  se completează cu 
domnișoara consilier judeţen Butnariu DANIELA ca urmare a vacantării  locului în 
comisia respectiva , deţinut de domnul consilier judeţen Petre IDORAS; 
        b) Comisia de validare se completează cu domnișoara consilier judeţen Butnariu 
DANIELA ca urmare a vacantării locului în comisia respectiva , deţinut de domnul Petre 
IDORAS. 
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     Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Petre IDORAS şi domnișoarei 
consilier judeţen Butnariu DANIELA în vederea aducerii la îndeplinire, comisiei de 
specialitate și comisiei de validare , Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului- judeţul Olt. 
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                             Paul STĂNESCU 
                                                                      
 
 
                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               Secretar al Județului 
                                                                                                Gabriel BULETEANU 
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  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 23 voturi „pentru”. 
 

 


