HOTARÂRE
cu privire la : aprobarea Statutului Judetului Olt
Avand in vedere:
? Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre;
? Raportul comun nr. 3063 din 22.05.2003 al directiilor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean
Olt ;
? Avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu
cetatenii nr. 3858 din data de 25.06.2003 ;
? Avizul Comisiei pentru cultura, invatamant, activitati stiintifice si
sanatate nr. 3818 din data de 24.06.2003 ;
? Avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive
si agrement nr. 3820 din data de 24.06.2003 ;
? Avizul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al judetului nr.3819 din
data de 24.06.2003 ;
? Avizul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, ecologice si protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 3821 din
data de 24.06.2003 ;
? Avizul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii
si comert nr. 3836 din data de 24.06.2003 ;
? Prevederile Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul
Cadru al unitatilor administrativ-teritoriale aprobata prin Legea nr.
96/2003 ;

In temeiul prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta H o t a r â r e:
Art . 1. Se aproba Statutul Judetului Olt prevazut în Anexa care
face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2.
Prezenta
hotarâre
se
comunica
directiilor
generale/departamentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judetean Olt, institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea
acestuia, consilierilor judeteni pentru aducere la îndeplinire si
Prefecturii judetului Olt.
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RAPORT
cu privire la Proiectul de Hotarare referitor la aprobarea
Statutului Judetului Olt
Prin Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003 a fost stabilit Statutul- cadru al unitatilor administrativ –
teritoriale.
Unitatile administrativ-teritoriale carora li se aplica prevederile
Statutului-cadru, aprobat prin ordonanta mai sus mentionata, sunt
comunele, orasele, municipiile si judetele.
In conformitate cu prevederile art. 20 din ordonanta, in termen de
90 de zile consiliile judetene au obligatia sa elaboreze si sa aprobe, in
conditiile legii, statute proprii.
Statutul judetului propus spre dezbatere si aprobare Consiliului
Judetean cuprinde date cu privire la asezarea geografica, scurt istoric,
localitati componente, populatie, determinarea colectivitatii asupra
careia se exercita autoritatea consiliul judetean si a presedintelui.
De asemenea Statutul judetului face referire la caile de comunicatie
si categoria acestora, principalele institutii din domeniul educatiei,
culturii, sanatatii, asistentei sociale si mass-media.
In statut sunt prezentate date cu privire la patrimoniul judetului,
criterii pe baza carora bunurile apartinand judetului pot fi date in
administrare institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate in
conditiile legii sau pot fi atribuite in folosinta gratuita persoanelor
juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati de binefacere sau de
utilitate publica precum si cu privire la determinarea colectivitatii si
institutiilor asupra carora isi exercita autoritatea Consiliul Judetean Olt si
Presedintele pentru realizarea serviciilor publice de interes judetean.

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.53/2002 statutul
mai cuprinde date cu privire la principalele functiuni economice si
capacitati de productie, precum si cu privire la conditiile de realizare a
cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romane si straine, cu
organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau
proiecte de interes public judetean, de stabilire a unor relatii de
parteneriat cu unitatile administrativ - teritoriale similare din alte tari.
In statut se reglementeaza conditiile de acordare a titlului de
cetatean de onoare al judetului, precum si conditiile de pierdere sau de
retragere a titlului. Statutul cuprinde de asemenea prevederii cu privire la
stema judetului, reproducerea si folosirea acesteia.
Statutul propus prin Proiectul de Hotarare este intocmit cu
respectarea prevederilor legale si propunem aprobarea acestuia in forma
initiata.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea
Statutului Judetului Olt
Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 aprobata
prin Legea nr. 96/2003 a fost intocmit proiectul de hotarare privind
aprobarea Statutului judetului Olt.
Statutul judetului cuprinde date cu privire la asezarea geografica,
scurt istoric, localitati componente, populatie, determinarea
colectivitatii, institutiilor si serviciilor publice asupra carora se exercita
autoritatea consiliul judetean si a presedintelui.
In statutul judetului se fac referiri la caile de comunicatie si
categoria acestora, principalele institutii din domeniul educatiei, culturii,
sanatatii, asistentei sociale si mass-media.
De asemenea in statut au fost precizate date cu privire la
patrimoniul public si privat al judetului, criteriile pe baza carora bunurile
apartinand judetului pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi
concesionate ori inchiriate in conditiile legii sau pot fi atribuite in
folosinta gratuita personelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara
activitati de binefacere sau de utilitate publica precum si cu privire la
determinarea colectivitatii si institutiilor asupra carora isi exercita
autoritatea Consiliul Judetean Olt si Presedintele pentru realizarea
serviciilor publice de interes judetean.
Statutul mai cuprinde date cu privire la principalele functiuni
economice si capacitati de productie, precum si cu privire la conditiile
de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romane si
straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in
vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii
sau proiecte de interes public judetean, de stabilire a unor relatii de
parteneriat cu unitatile administrativ-teritoriale similare din alte tari.
Statutul reglementeaza conditiile de acordare, a ,,Titlului de
cetatean de onoare al judetului Olt,, , cat si conditiile de pierdere sau de
retragere a titlului.
Cuprinde de asemenea prevederi cu privire la stema judetului,
reproducerea si folosirea acesteia.

Proiectul de Hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor
legale si propun aprobarea acestuia in forma prezentata.

CONSILIER JUDETEAN
Marin IONICA

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU MUNCA, PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI
AGREMENT
Nr. ………/………..2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire la
aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru munca, protectie sociala, activitati
sportive si agrement, a analizat raportul comun nr.
3063/22.05.2003 al directiilor de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt cu privire la
intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare referitor la
aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.
PRESEDINTELE COMISIEI
Radu TUCA

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRUI STUDII ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
Nr.______/ _______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire la
aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al judetului, a
analizat raportul comun nr. 3063/22.05.2003 al directiilor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean
Olt cu privire la intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare
referitor la aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI
Ion TOMA

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SI
DEZVOLTAREA URBANISTICA, REALIZAREA
LUCRARILOR PUBLICE, ECOLOGICE SI
PROTECTIA MEDIULUI, CONSERVAREA
MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
Nr._______/______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire
la aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, ecologice si protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a analizat
raportul comun nr. 3063/22.05.2003 al directiilor de specialitate
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt cu
privire la intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare
referitor la aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.
PRESEDINTELE COMISIEI
Nicolae FLORICA

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU CULTURA, INVATAMANT,
ACTIVITATI STIINTIFICE SI SANATATE
Nr._______/______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire
la aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru cultura, invatamant, activitati stiintifice
si sanatate a analizat raportul comun nr. 3063/22.05.2003 al
directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Judetean Olt cu privire la intocmirea si aprobarea
Proiectului de Hotarare referitor la aprobarea Statutului judetului
Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI
Ilie DUMITRU

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU AGRICULTURA,
SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII
PUBLICE SI COMERT
Nr._______/______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire
la aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie,
servicii publice si comert a analizat raportul comun nr.
3063/22.05.2003 al directiilor de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt cu privire la
intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare referitor la
aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI
Mihail ALBULESCU

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA, JURIDICA,APARAREA
ORDINII PUBLICE,RESPECTAREA
DREPTURILOR OMULUI SI RELATII CU CETATENII
Nr._______/______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire
la aprobarea Statutului judetului Olt
Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si
relatii cu cetatenii a analizat raportul comun nr.
3063/22.05.2003 al directiilor de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt cu privire la
intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare referitor la
aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.
PRESEDINTELE COMISIEI
Jan NASTASE

CONSILIUL JUDETEAN OLT
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,
APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR
OMULUI SI RELATII CU CETATENII
Nr._______/______2003

AVIZ
referitor la Proiectul de Hotarâre cu privire la aprobarea
Statutului judetului Olt
Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si
relatii cu cetatenii a analizat raportul comun nr.
3063/22.05.2003 al directiilor de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt cu privire la
intocmirea si aprobarea Proiectului de Hotarare referitor la
aprobarea Statutului judetului Olt.
Prin prezentul Proiect de Hotarâre se propune aprobarea
Statutului judetului Olt conform conform prevederilor art.20 din
Ordonanta Guvernului nr.53/2002 aprobata prin Legea nr.
96/2003.
Comisia apreciaza ca Proiectul de Hotarâre îndeplineste
conditiile prevazute de actele normative in vigoare si îl avizeaza
favorabil.

