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H O T Ă R Â R E 
cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin referendum,   

 referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 
 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9836/13.09.2018 referitoare la Proiectul de 

Hotărâre nr. 9837/13.09.2018;  
   -   Raportul comun nr.9838/13.09.2018 al Serviciului Administraţie Publică, 
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului 
Juridic – Contencios;  

      - Raportul nr.9877/14.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 
Cetățenii; 
       - Raportul nr.9878/14.09.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public 
și Privat; 

- Adresa Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Județului Olt, nr.65/09.08.2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.8298/10.08.2016, prin care se propune 
reîntregirea denumirii județului OLT-ROMANAȚI; 

-  Adresa Patronatului Național Român Teritorial Oltenia, Filiala Dolj-
Craiova, nr.364/21.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.3964/21.04.2017, prin care se solicită, în numele mai multor intelectuali și 
cetățeni din județul Olt, organizarea unui referendum local privind atribuirea 
denumirii OLT-ROMANAȚI județului Olt; 

- Prevederile art.2 alin.(2), art.5, art.13 alin.(1) și (2), art.14 alin.(1), art.16, 
art.30, art.36, art.61 lit.b) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Prevederile art.2 alin.(1) și art.3 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
- Prevederile art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente, 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.1. Se aprobă organizarea referendumului județean în județul Olt, 
având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea 
denumirii Olt – Romanați județului Olt. 

    Art.2. Cu ocazia referendumului județean, cetățenii județului Olt sunt 
chemați să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebarea: 

„SUNTEȚI DE ACORD CU ATRIBUIREA DENUMIRII OLT – ROMANAȚI 
JUDEȚULUI OLT ?” 
        Art.3. Se stabilește ziua de duminică 7 octombrie 2018, ca dată de 
desfășurare a referendumului județean având ca obiect consultarea cetățenilor 
din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt. 
       Art.4. Sumele necesare organizării și desfășurării referendumului județean 
se suportă din bugetul județului Olt, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
       Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru a 
aproba, prin dispoziție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și 
desfășurarea referendumului județean din data de 7 octombrie 2018, având ca 
obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt 
– Romanați județului Olt.   
      Art.6. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Olt pentru a 
coordona din punct de vedere tehnic organizarea referendumului și de a lua 
toate măsurile legale și necesare pentru respectarea legalității tuturor 
activităților aferente. 
      Art.7. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin afișare la 
sediul Consiliului Județean Olt, prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Olt 
și prin orice mijloace de informare în masă, prin grija secretarului județului Olt. 
        (2) De la data aducerii la cunoștință publică începe campania pentru 
referendum. 
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       Art.8. Pe data adoptării hotărârii, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.130/24.08.2017, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.140/12.09.2017. 
       Art.9. 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 din 
județul Olt, Autorității Electorale Permanente, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 
 

 
    
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
      

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                              Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Slatina, 17.09.2018 
Nr.143 
L.A./2ex.      
 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23  voturi ,,pentru”, 3 voturi 
,,împotrivă” și  1 ,,abținere”. 


