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H O T A R Â R E 
 
 

cu privire la: înlocuirea Presedintelui Comisiei de 
inventariere a arhivelor cuprinzând studiile si 
documentatiile aflate în patrimoniul societatilor 
comerciale înfiintate pe structura fostelor unitati de 
proiectare judetene 

 
 

Având în vedere: 
?  expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
?  raportul comun al Directiei Administratie Publica si al 

Arhitectului Sef nr.1413/14.03.2005; 
?  avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, 
nr.1852/29.03.2005; 

?  prevederile  Hotarârii Consiliului Judetean nr. 20/2004 cu privire la 
constituirea Comisiei de inventariere a arhivelor cuprinzând 
studiile si documentatiile aflate în patrimoniul societatilor 
comerciale înfiintate pe structura fostelor unitati de proiectare 
judetene; 

?  prevederile  Hotarârii Consiliului Judetean nr.73/2004 cu privire la 
alegerea domnului Jenel Copilau în functia de Presedinte al 
Consiliului Judetean Olt; 
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?  prevederile Hotarârii Consiliului Judetean nr.74/2004 cu privire la 

alegerea domnului Gheorghe Buica în functia de Vicepresedinte al 
Consiliului Judetean; 

?  prevederile  Legii nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale   
nr. 215/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

 
 
 

CONSILIUL  JUDETEAN  OLT  adopta prezenta  
                                                                    H O T A R Â R E: 
 

 
   Art.1. (1) Se înlocuieste domnul Jenel Copilau cu domnul 
Gheorghe Buica, în calitate de Presedinte al Comisiei de inventariere 
a arhivelor cuprinzând studiile si documentatiile aflate în 
patrimoniul societatilor comerciale înfiintate pe structura fostelor 
unitati de proiectare judetene, consituita prin Hotarârea Consiliului 
Judetean nr. 20/2004. 

    (2) Comisia actualizata conform alin. (1) are urmatoarea 
componenta: 
Presedinte: –  Gheorghe Buica  -   Vicepresedinte al Consiliului  
                                                                                   Judetean Olt; 
Membrii:  
-  Talpeanu Paulina  -  Director executiv Consiliul Judetean Olt; 
-  Apostolescu Ruxandra  –  Arhitect sef  Consiliul Judetean Olt; 
-  Voicu Marcela  –  consilier I  -  Compartimentul Urbanism si  Investitii;              
-  Popescu Gheorghe – referent de specialitate II -  Compartimentul       
                                                                               Urbanism  si  Investitii; 
-  Lupu Cristina  –  inspector I  –  Biroul Contabilitate si Evidenta                       
                                                                                                Patrimoniu;                                                         
-  Balsanu Georgeta  –  arhivar I  –  Compartimentul Administrativ,           
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                                                           Aprovizionare si Protectia muncii; 
 
 Art. 2. (1)  Prezenta hotarâre se comunica  Presedintelui si 
membrilor Comisiei prevazuta la art. 1 în vederea aducerii la îndeplinire 
si Prefecturii judetului Olt.   
                     (2) Arhitectul Sef comunica prezenta hotarâre societatilor 
comerciale înfiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene. 
 
 
 
 
                                       
                                 PRESEDINTE, 
                             JENEL   COPILAU 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                       
                                                                       Contrasemneaza, 
                                                                  SECRETAR   GENERAL 
                                                                        AL  JUDETULUI 
                                                                          Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 31.03.2005 
Nr. 32 
MD/JI/2 ex. 

 
 


