
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea Regulamentului de Organizare 
            si Functionare a  Consiliului Judetean Olt 

 
 

   Având în vedere:  
  
         - Expunerea de motive nr. 8652/15.12.2006 cu privire la Proiectul 
de hotarâre ; 

- Raportul Directiei pentru Administratie Publica nr. 
8654/15.12.2006; 

- Raportul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, nr. 
8878/21.12.2006; 

- Prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) si alin.(2) lit. c) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor 
publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administratia publica; 

 
În temeiul prevederilor 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. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a 

Consiliului Judetean Olt, anexat, care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

                                                                                                   
Art.2. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului 

Judetean Olt se publica în Monitorul Oficial al Judetului Olt si pe site-ul 
Consiliului Judetean Olt. 

 
Art.3. Prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea 

Consiliului Judetean Olt aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 
34/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, republicat în Monitorul 
Oficial al Judetului Olt nr. 1/2005, îsi înceteaza aplicabilitatea. 

 
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica consilierilor judeteni, directiilor, 

arhitectului sef, serviciilor, birourilor si compartimentelor  din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Olt pentru aducere la îndeplinire si 
Institutiei Prefectului - Judetul Olt. 
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