
 
 
 

 
 
 
 
 

 
H O T A R Â R E 

 
                 cu privire la: constituirea Comitetului Tehnic  Judetean     
                                                   pentru  descentralizare 
 
 
Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
- Raportul nr. 310/20.01.2005 al Directiei pentru Administratie 

Publica din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- Adresa nr. 4846/14.01.2005 a Ministerului Administratiei si 

Internelor înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. fax 
22/18.01.2005; 

- Avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii 
cu cetatenii nr. 429/26.01.2005; 

- Programul de guvernare pe perioada 2005-2008; 
- Prevederile art. 20 lit. c) din Legea cadru privind descentralizarea 

nr. 339/2004; 
- Prevederile art. 10 lit. i) si art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 

2201/2004 privind functionarea si atributiile Comitetului tehnic 
interministerial si a grupurilor de lucru organizate în conformitate 
cu dispozitiile Legii cadru privind descentralizarea nr. 339/2004. 

 
În temeiul prevederilor art. 109 alin.(1) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta HOTARÂRE. 
 



Art. 1. Se constituie Comitetul Tehnic Judetean Olt pentru 
descentralizare, în urmatoarea componenta: 

 
 

     Jenel COPILAU – Presedintele Consiliului Judetean Olt 
 
    Gheorghe BUICA – Vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt 
 
    Ioan NEDELEA - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt 
 
 Art. 2. Comitetul Tehnic Judetean constituit potrivit art.1 
efectueaza analize de impact si propuneri cu privire la descentralizarea 
anumitor competente, participa la negocierile directe privind transferul 
de competente si responsabilitati de la nivel central la nivel local, 
îndeplineste alte atributii stabilite prin lege. 
 
 Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Presedintelui si 
Vicepresedintilor Consiliului Judetean Olt pentru aducere la îndeplinire, 
Secretarului General al Judetului, Arhitectului Sef si directiilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Unitatii Centrale 
pentru Reforma Administratiei Publice si Prefecturii Judetului Olt. 
 
 

P R E S E D I N T E 
Jenel   COPILAU 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZA 
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI 

                                                     Marin DOBRE 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT 
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA 
Nr. 310/20.01.2005 
 
 
 

                                        AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI 

                                   Marin DOBRE 
 
 

 
 

R A P O R T 
             cu privire la: constituirea Comitetului Tehnic Judetean  
                                             pentru  descentralizare 
 

Potrivit Programului de guvernare pe perioada 2005-2008 o 
prioritate a Guvernului României o constituie continuarea procesului de 
descentralizare administrativa si fiscala în România. 

Prin descentralizare se urmareste transferul de competenta de la 
nivelul administratiei publice centrale catre administratia publica locala 
si judeteana implicând autoritatile judetene si locale. 

Pentru sustinerea acestui proces este necesara constituirea 
Comitetelor Tehnice Judetene care au rolul potrivit dispozitiilor art. 10 
lit. i) din Hotarârea Guvernului nr. 2201/2004 privind functionarea si 
atributiile Comitetului tehnic interministerial si a grupurilor de lucru 
organizate în conformitate cu dispozitiile Legii cadru nr. 339/2004 
privind descentralizarea de a participa la negocieri directe cu ministerele 
privind transferul de competente si responsabilitati de la nivel central la 
nivel local si judetean. 

Comitetele tehnice judetene pentru descentralizare se constituie 
prin hotarârii ale consiliilor judetene si au ca atributii efectuarea de   
analize de impact si propuneri cu privire la descentralizarea anumitor 
competente. 

În cazul în care exista o problema comuna la nivelul mai multor 
judete comitetele tehnice se pot constitui în comitete interjudetene care 
se întrunesc ori de câte ori este necesar. 



Referitor la constituirea comitetelor tehnice judetene Ministerul 
Administratie si Internelor prin adresa nr. 4846/14.01.2005 înregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr. fax 22/18.01.2005 recomanda ca din 
componenta acestora sa faca parte presedintele si vicepresedintii 
Consiliului Judetean.   

Proiectul de hotarâre a fost întocmit cu respectarea legislatiei în 
vigoare, motiv pentru care propunem adoptarea lui în forma în care a fost 
prezentat.  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Virgil DELUREANU 

 
 
 

 
 

 
SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 

Ana Venera STEFANESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la: constituirea Comitetului Tehnic Judetean 

                                             pentru  descentralizare 
 

O prioritate a Guvernului României potrivit Programului de 
guvernare pe perioada 2005-2008 o constituie continuarea procesului de 
descentralizare administrativa si fiscala în România. 

Astfel prin descentralizare se urmareste transferul de competenta de 
la nivelul administratiei publice centrale catre administratia publica 
locala si judeteana implicând autoritatile judetene si locale. 

În vederea sustinerii acestui proces este necesara constituirea 
Comitetelor Tehnice Judetene care au rolul potrivit dispozitiilor art. 10 
lit. i) din Hotarârea Guvernului nr. 2201/2004 privind functionarea si 
atributiile Comitetului tehnic interministerial si a grupurilor de lucru 
organizate în conformitate cu dispozitiile Legii cadru nr. 339/2004 
privind descentralizarea de a participa la negocieri directe cu ministerele 
privind transferul de competente si responsabilitati de la nivel central la 
nivel local si judetean pentru descentralizare. 

Ministerul Administratie si Internelor prin adresa nr. 
4846/14.01.2005 înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. fax 
22/18.01.2005 recomanda ca din componenta comitetelor tehnice sa faca 
parte presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean. 

Proiectul de hotarâre a fost întocmit cu respectarea legislatiei în 
vigoare, motiv pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost 
prezentat.  

PRESEDINTE 
Jenel  COPILAU 


