
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                  

                     cu privire la: completare comisii de specialitate pe  principalele   
                                           domenii de activitate ale Consiliului Jude ţean 
 

          Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 70/10.07.2008 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 79/30.06.2009 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Niculescu Dumitru ;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 80/30.06.2009 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului  �tepmlega Dorel ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 95/23.07.2009 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Copil ău Jenel ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 83/30.06.2009 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Zlăvog Gheorghe ;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 96/23.07.2009 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Dumitrescu Viorel ;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 97/23.07.2009 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Neacşa Gheorghe ;  

- op ţiunile domnilor consilieri judeţeni Zlăvog Gheorghe, Dumitrescu 
Viorel,   Neacşa Gheorghe  şi Dumitrescu  Florian   cu privire la comisiile de 
specialitate ale Consiliului Judeţean în care urmează să-şi desfăşoare 
activitatea. 

 

    În temeiul art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
             CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta hotărâre :   
 
 
 
 



 
 

                   Art. 1. Se aprobă completarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean după cum 
urmează: 
 

                   a) Comisia pentru studii economico-sociale, buget-f inan ţe, 
integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  
se completează cu domnul Dumitrescu Florian , prin trecerea acestuia la 
comisia respectivă de la Comisia pentru munc ă,  protec ţie social ă, activit ăţi 
sportive şi de agrement ; 
 

                   b) Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, industrie, servicii 
publice şi   comer ţ - se completează cu domnul  Zlăvog Gheorghe .  
 

                  c) Comisia pentru munc ă,  protec ţie social ă, activit ăţi sportive şi 
de agrement  – se completează cu domnii: Dumitrescu Viorel  şi  Neacşa 
Gheorghe ; 
       

             Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnilor consilieri judeţeni 
Dumitrescu Florian, Zl ăvog Gheorghe, Dumitrescu Viorel  şi  Neacşa 
Gheorghe , comisiilor de specialitate nominalizate la art. 1,  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 

 
 

          P R E � E D I N T E 
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