
       
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la consultarea cet ăţenilor jude ţului, prin referendum, 

referitor la desfiin ţarea jude ţului Olt 
 
 
 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr.5931/22.06.2011 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr.5932/22.06.2011 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul comun al Direcţiei Administraţie publică locală, Direcţiei 
economică şi al Direcţiei de buget-finanţe nr.5933/22.06.2011; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr.6030/27.06.2011; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură nr.6021/27.06.2011; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 
nr.6024/27.06.2011; 

- Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte nr.6019/27.06.2011; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, sivicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr.6017/27.06.2011; 

-  Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement nr.6014/27.06.2011; 

-  Prevederile art.5 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Prevederile art.2, alin.(1), art. 3, art.22 şi art.91, alin.(1) lit.f) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.2, alin.(2), art.5, art.13, art.14, alin.(1) şi alin.(2) şi ale 
art.16, din Legea de organizare şi desfăşurare a referendumului nr.3/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



-  Prevederile Legii nr.286/2010 privind bugetului de stat pe anul 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRĂRE 
 
 

 
Art.1  (1) Se aprobă organizarea referendumului judeţean în judeţul Olt 

pentru a consulta cetăţenii din judeţul Olt cu privire la desfiinţarea unităţii 
administrativ-teritoriale, judeţul Olt. 

     (2) Se stabileşte data de 24 iulie 2011 pentru organizarea 
referendumului. 

 
Art.2 Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor 

referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean din data de 24 
iulie 2011 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 Cetăţenii chemaţi la referendum se pronunţă cu „DA” sau „NU” la 

întrebarea: 
„SUNTEŢI DE ACORD CU DESFIINŢAREA UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE, JUDE ŢUL OLT? ”; 
 
Art.4  (1) În cazul suspendării executării prezentei hotărâri ca urmare a 

exercitării controlului de legalitate în faţa instanţelor judecătoreşti competente, 
data referendumului se stabileşte ca fiind prima duminică după trecerea 
termenului de 20 de zile prevăzut de art.16 din Legea nr.3/2000, calculat de la 
data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti şi încetării 
suspendării prezentei hotărâri. 

           (2) Data referendumului prevăzut la alin (1) se aduce la 
cunoştinţă publică la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti şi încetării suspendării prezentei hotărâri sau ulterior acestei date, 
cu respectarea prevederilor alin (1). 

 
Art.5 Finanţarea cheltuielilor legate de organizarea şi desfăşurarea 

referendumului se va asigura din bugetul judeţului Olt. 
 

Art.6 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Olt pentru a 
coordona din punct de vedere tehnic organizarea referendumului şi de a lua 
toate măsurile legale şi necesare pentru respectarea legalităţii tuturor activităţilor 
aferente. 

 



Art.7 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Olt, 
în presă şi Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică Direcţiilor, Arhitectului 
Şef, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, Preşedintelui Tribunalului Olt, primarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului 
judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina  
Nr.71/28.06.2011 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT              Anexa la 
                                    Hotarârea Consiliului Judeţean Olt 

                                                                      nr. 71 din 28.06. 2011 
 

 
 
 

Programul Calendaristic 
Privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului 

Judeţean din data de 24 iulie 2011 
 

 
Nr. 
Crt. 

Termenul de realizare 
potrivit legii (articolul) 

Acţiunea Cine realizează 
acţiunea 

Modalitatea de   
realizare 

1. 28 iunie 2011 
Art.16 din Legea nr.3/2000 

Aducerea la cunoştinţă 
publică a datei la care 
va avea loc 
referendumul 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt 

Prin mijloace de 
informare în masă     
(site-ul Consiliului 
Judeţean, presă, 
şedinţa cu primarii 
secretarii unităţilor 
administrativ-
teritoriale, etc.) 

2. 28 iunie 2011 
 
Art.30 din Legea nr.3/2000 

Începerea campaniei 
pentru referendum 

Partidele politice şi 
cetăţenii 

Prin mitinguri, prin 
adunări publice şi 
prin mijloace de 
informare în masă 

3. În cel mult 48 de ore de la 
stabilirea datei 
referendumului, cel mai 
târziu în data de  
30 iunie 2011 
Art.26 alin. (3), (4) şi(5) din 
Legea nr.3/2000 
Art.24 alin. (5),(6) ,(7) şi  
Art.28 alin.(2) şi (4) Legea 
nr.67/2004 
 

Întocmirea şi 
transmiterea listei 
cuprinzând alţi jurişti 
decât judecătorii şi 
procurorii care nu fac 
parte din niciun partid 
politic precum şi a 
listei cu alte persoane 
decât jurişti dintre care 
urmează să fie 
desemnaţi preşedinţii 
secţiilor de votare de 
către preşedintele 
tribunalului  
Notă: Listele cu juriştii 
şi listele cu alte 
persoane decât juriştii 
cuprind următoarele 
date:  nume, 
prenumele, domiciliul, 
locul de muncă, 
telefoanele şi 
semnăturile de luare la 

Prefectul la propunerea 
primarilor 

Prin adresă scrisă 



cunoştinţă ale 
persoanelor propuse. 
Listele vor fi însoţite de 
declaraţia pe proprie 
răspundere(datată şi 
semnată) a fiecărei 
persoane propuse, din 
care să rezulte că nu fac 
parte din vreun partid 
politic, copie act de 
studii, copie act de 
identitate. 

4. În cel mult 3 zile de la data 
stabilirii referendumului cel 
mai târziu în data de 30 iunie 
2011 
Art. 26 alin.(2) din Legea 
nr.3/2000 

Desemnarea 
preşedintelui Biroului 
Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Preşedintele 
Tribunalului Olt 

Prin tragere la sorţi 

5. Până la data constituirii 
Biroului Electoral de 
Circumscripţie al Judeţului 
Olt: cel târziu în data de  
30 iunie 2011 
Art.31 alin.(2) şi (3), art. 62 
din Legea nr.3/2000 şi 
art.117 alin.(2) din Legea 
nr.67/2004 
 

Asigurarea sediului şi 
dotării Biroului 
Electoral de 
Circumscripţie al 
judeţului Olt; 
Confecţionarea 
ştampilei Biroului 
Electoral de 
Circumscripţie al 
judeţului Olt, conform 
H.G. nr.16/2009. 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt împreună 
cu Prefectul Judeţului 
Olt  

Dispoziţie pentru 
sediu 
 
 

6. În cel mult 5 zile de la  
stabilirea zilei 
referendumului: cel mai 
tarziu la   
2 iulie 2011 
Art.27 alin.(11) din Legea 
nr.3/2000 

Desemnarea delegaţilor 
partidelor politice în 
Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Partidele politice 
reprezentate în 
Consiliul Judeţean Olt 

Comunicare în scris 
către preşedintele 
Biroului Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

7. În cel mult 5 zile de la  
stabilirii referendumului: cel 
mai tarziu la  
2 iulie 2011 
Art.17 alin.(2) din Legea 
nr.3/2000 

Reactualizarea şi 
tipărirea listelor 
electorale permanente 

Primarii împreună cu 
Serviciile publice 
locale de evidenţă a 
persoanelor 

 

8. Pe loc sau în cel mult 24 de 
ore de la înregistrare 
Art.19 alin.(1) din Legea 
nr.3/2000 

Soluţionarea 
întâmpinărilor 
împotriva omisiunilor, 
înscrierilor greşite şi 
oricăror erori din listele 
electorale 

Primarii Prin Dispoziţie 

9. În cel mult 48 de ore de la 
înregistrare  
Art.19 alin.(2) din Legea 

Soluţionarea 
contestaţiilor împotriva 
dispoziţiilor luate cu 

Judecătoriile în a căror 
rază teritorială 
domiciliază 

Prin hotărâre 
irevocabilă şi 
executorie 



nr.3/2000 ocazia rezolvării 
întâmpinărilor privind 
omisiunile, înscrierile 
greşite şi altor erori din 
listele electorale 
permanente 

participantul la 
referendum sau, în 
cazul celor înscrişi în 
listele suplimentare, 
judecătoriile în a căror 
rază teritorială se află 
biroul electoral al 
secţiei de votare care a 
întocmit lista 

10. În cel mult 24 de ore de la 
pronunţare 
Art.19 alin.(2) din Legea 
nr.3/2000 

Comunicarea 
hotărârilor judecătoreşti 
persoanelor interesate 

Judecătoriile în a căror 
rază teritorială 
domiciliază 
participantul la 
referendum sau, în 
cazul celor înscrişi în 
listele suplimentare, 
judecătoriile în a căror 
rază teritorială se află 
biroul electoral al 
secţiei de votare care a 
întocmit lista 

În scris 

11. În termen de cel mult 48 de 
ore de la împlinirea 
termenului de la art.17 
alin.(2), dar nu mai târziu de 
 4 iulie 2011 
Art.18 din Legea nr.3/2000 
Art.15 din Legea nr.67/2004 

Delimitarea şi 
numerotarea secţiilor 
de votare; Aducerea la 
cunoştinţă publică a 
delimitării şi 
numerotării secţiilor de 
votare şi a localurilor 
de vot 

Primarii 
Prefectul Judeţului Olt 

Prin Dispoziţie 

12. Înainte de imprimare, nu mai 
târziu de data de  
13 iulie 2011 
Art.35 din Legea nr.3/2000 

Stabilirea 
dimensiunilor 
buletinului de vot 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Prin Hotărâre 

13. Cel mai târziu cu 10 zile 
înainte de data desfăşurării 
referendumului  
14 iulie 2011 
Art.35 şi art.61, lit.b din 
Legea nr.3/2000 

Imprimarea buletinelor 
de vot şi a proceselor 
verbale de constatare a 
rezultatelor 
referendumului; 
 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt prin grija 
Preşedintelui 
Consiliului Judeţean 
Olt 

 

14. Cu cel puţin puţin 7 zile 
înainte de data 
referendumului, dar nu mai 
târziu de 17 iulie 2011 
Art.26 alin.2 2 din Legea 
nr.3/2000 
 

Desemnarea 
preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor 
de votare 

Preşedintele 
Tribunalului Olt 

Prin tragere la sorţi 

15. În termen de  48 de ore de la 
tragerea la sorţi a 
preşedinţilor secţiilor de 
votare  
Art.39 alin.(1) din Legea 

Contestaţii împotriva 
alegerii preşedinţilor 
secţiilor de votare 

Orice persoană 
interesată 

În scris Biroul 
Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 



nr.67/2004 
16. Cel mai târziu cu 4 zile 

înainte de data desfăşurării 
referendumului  
20 iulie 2011 

Distribuirea buletinelor 
de vot către primari 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 
Primarii 

 

17. Până la data constituirii 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare dar nu mai 
târziu de 20 iulie 2011 
Art.31 alin.(2) si (3) din 
Legea nr.3/2000 

Confecţionarea 
ştampilelor de control 
ale birourilor electorale 
ale secţiilor de votare şi 
a ştampilelor cu 
menţiunea ,,Votat” 
conform modelelor 
stabilite prin H.G. 
nr.16/2009 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt 
Împreună cu Prefectul 
Judeţului Olt 

 

18. Cu cel puţin 3 zile înainte de 
ziua referendumului dar nu 
mai târziu de 21 iulie 2011  
Art.27 alin.1indice 3 din 
Legea nr.3/2000 

Desemnarea delegaţilor 
partidelor politice în 
birourile electorale ale 
secţiilor de votare 

Partidele politice 
reprezentate în 
Consiliul Judeţean Olt 

Preşedintele Biroului 
Electoral de Secţiei 
de votare; 
Comunicare în scris 
 

19. Cu 3 zile înainte de data 
referendumului 
Începând cu data de 21 iulie 
2011  
Art.20 din Legea nr.3/2000 

Interdicţia de a se mai 
face înscrieri în listele 
electorale suplimentare 
de către primari, a 
cetăţenilor cu reşedinţă 
în altă localitate decât 
cea în care îşi au 
domiciliul 

Primarii  

20. Cu 2 zile înainte de data 
desfăşurării referendumului  
22 iulie 2011 
Art.22 alin.1 din Legea 
nr.3/2000 

Înaintarea către 
birourile electorale  ale 
secţiilor de votare a 
copiilor de pe listele 
electorale permanente 
şi a listelor electorale 
suplimentare prevăzute 
la art.20 alin.(1) din 
Legea nr.3/2000 

Primarii 
 
 

Proces verbal de 
predare-primire 

21. Cu 2 zile înainte de data 
desfăşurării referendumului  
22 iulie 2011 
Art.31 alin.2, art.62 din 
Legea nr.3/2000 şi art.117 
alin.(2) din Legea nr.67/2004 

Asigurarea dotării 
birourilor electorale ale 
secţiilor de votare cu 
urne, cabine şi alte 
materiale necesare 
desfăşurării activităţii 

Primarii împreună cu 
Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt şi cu 
Prefectul Judeţului Olt 

 

22. Cel mai târziu până la data 
de 19 iulie 2011 
Art.25 alin.(4) din Legea 
nr.3/2000 
 

Acreditarea 
reprezentanţilor 
mijloacelor de 
comunicare în masă 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie a 
Judeţului Olt 

În scris 

23. Cel mai târziu în preziua de 
desfăşurare a referendumului 
23 iulie 2011 

Predarea buletinelor de 
vot, a ştampilelor 
electorale, precum şi a 

Primarii Proces Verbal 



celorlalte materiale 
necesare votării către 
preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor 
de votare 

24. În ziua de 23 iulie 2011 ora 
18,00 
Art.31 alin.(4) si (5) din 
Legea nr.3/2000 

Prezentarea 
preşedintelui biroului 
electoral al secţiei de 
votare la sediul acesteia 
şi luarea măsurilor 
pentru pregătirea 
operaţiunilor de votare 
şi a pazei în jurul 
localului de vot. 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare  

 

25. În ziua de 24 iulie 2011, ora 
7,00  
Art.32 din Legea nr.3/2000 
Art.79, alin.(1) din legea 
67/2004 

Verificarea de către 
preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 
celorlalţi membri, a 
urnelor, a existenţei 
listelor electorale, a 
buletinelor de vot şi a 
ştampilelor, după care 
închide şi sigilează 
urnele aplicând 
ştampila de control a 
secţiei de votare. 
Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare este obligat  să 
asigure aplicarea 
ştampilei de control a 
secţiei de votare pe 
ultima pagină a 
buletinelor de vot care 
va rămâne albă 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 
celorlalţi membri 

 

26. În ziua de 24 iulie 2011,  
ora 8,00  
Art.34 din Legea nr.3/2000 

Începerea votării   

27. În ziua de 24 iulie 2011, ora 
8,00 – 20,00 
Art.42 alin.(1)-(3) din Legea 
nr.3/2000 

În timpul operaţiunilor 
de votare şi de 
deschidere a urnelor se 
pot face întâmpinări şi 
contestaţii la aceste 
operaţii 
 
Soluţionarea  
întâmpinărilor şi 
contestaţiilor 
 
 

Orice persoană 
interesată 
 
 
 
 
 
Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

În scris 
 
 
 
 
 
 
Prin hotărâre deîndată 



28. În ziua de 24 iulie 2011, ora  
20,00 
Art.34 din Legea nr.3/2000 

Închiderea votării   

29. În ziua de 24 iulie 2011, 
după ora  20,00 
Art.41 din Legea nr.3/2000 
 

Anularea buletinelor de 
vot neîntrebuinţate şi 
deschiderea urnelor 
Numărarea voturilor 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
întâmpinărilor şi 
contestaţiilor 

Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 
membrilor biroului şi, 
după caz a persoanelor 
acreditate să asiste la 
referendum 
 
 
Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

 

30. În cel mult 24 de ore de la 
încheierea numărării 
voturilor, nu mai târziu de 25 
iulie 2011 
Art.41 alin.(5) din Legea 
nr.3/2000 

Încheierea procesului-
verbal de constatare a 
rezultatului votării şi 
înaintarea acestuia la 
Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 
 

Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare însoţit de pază 
militară 

Procesul-verbal se 
semnează de 
preşedinte şi ceilalţi 
membri ai biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

31. După încheierea procesului-
verbal de constatare a 
rezultatului votării 
Art.43 1, alin 1 din Legea 
nr.3/2000 

Procesul verbal pentru 
consemnarea 
rezultatului 
referendumului, însoţit 
de buletinele de vot 
nule şi cele contestate, 
de contestaţiile 
formulate şi de copiile 
listelor electorale 
permanente şi ale 
listelor electorale  
suplimentare 
completate la secţia de 
votare, va fi înaintat 
Biroului Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt de către 
preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, însoţit de 2 
membrii ai biroului, 
stabiliţi prin tragere la 
sorţi, şi de pază militară 
 

Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare, însoţit de 2 
membrii ai biroului, 
stabiliţi prin tragere la 
sorţi, şi de pază militară 

 

32. După încheierea procesului-
verbal de constatare a 
rezultatului votării 
Art.43 1, alin 2 din Legea 

Depunerea la 
judecătoria în raza 
căreia se află secţia de 
votare a buletinelor de 

Preşedintele Biroului 
electoral al secţiei de 
votare, însoţit de 2 
membrii ai biroului, 

 



nr.3/2000 vot folosite, a 
buletinelor 
neîntrebuinţate şi 
anulate şi a ştampilelor 
de la secţia de votare 

stabiliţi prin tragere la 
sorţi, şi de pază militară 

33. După primirea proceselor-
verbale privind constatarea  
rezultatelor referendumului 
de la birourile electorale ale 
secţiilor de votare 
Art.28 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.3/2000 
Art.29 din Legea nr.3/2000 

Totalizarea rezultatelor 
referendumului 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Prin proces-verbal ce 
se semnează de 
preşedinte şi ceilalţi 
membri ai biroului 
electoral de 
circumscripţie  

34. După încheierea procesului-
verbal privind totalizarea 
rezultatelor referendumului 
Art.100, alin.(6)  din Legea 
nr.67/2004  

Aducerea la cunoştinţă 
publică a rezultatului 
referendumului 

Biroul Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Prin mijloace de 
informare în masă     
(site-ul Consiliului 
Judeţean, presă, etc)  

35. După aducerea la cunoştinţă 
publică a rezultatului 
referendumului 
 

Depunerea la Consiliul 
Judeţean Olt a 
documentelor Biroului 
Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

Preşedintele Biroului 
Electoral de 
Circumscripţie al 
Judeţului Olt 

 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
           
         SECRETARUL JUDEŢULUI 
                 Marin DOBRE 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                           DIRECTOR EXECUTIV, 
  Virgil DELUREANU              Constanţa DUMITRU 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,       
   Nicolae GUGIU                       
        Şef Serviciul Juridic Contencios 
           Ana Venerea-ŞTEFĂNESCU 


