
                                                                                                    

                                        P R O C E S    -V E R B A L                               
         
                              încheiat  în  data de 25 iunie 2012                         
                     în temeiul  art. 89 alin. (6) din Legea administra ţiei  
                 publice  locale  nr. 215/2001, rep ublicat ă, 
        cu  modific ările şi complet ările ulterioare. 
                          -    in sedinta publica  cu prilejul depunerii  
    Juramantului de catre  domnul Presedinte al Con silului Judetean Olt  Paul Stanescu 

         
      Sunt prezen ţi: domnul Paul STĂNESCU Preşedintele Consiliului Judeţean, domnii Ioan 
NEDELEA şi Ioan CIUGULEA   vicepreşedinţii Consiliului Judeţean,  domnul Marin DOBRE  
Secretar al  Judeţului,  domnul Tudorel Slujitoru  vicepresedinte  al Tribunalului Olt, domnul 
Eugen Ionica   prefectul judetului Olt si domnul  Virgil Delureanu   subprefectul judetului Olt 
      Participa  consilieri judeteni , primari, parlamentari, cetateni ai comunitatii, reprezentanti ai 
mass- media 
    Domnul Secretar  al judetului mentioneaza ca sedinta este publica si precizeaza ca in 
conformitate  cu prevederile Legi administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,presedintele  
Consiliului Judetean Olt  depune Juramantul   in fata presedintelui Tribunalului reprezentat  de 
catre  vicepresedintele  institutiei respective domnul Tudorel Slujitoru,si a prefectului  judetului  
domnul Eugen Ionica. 
    Domnul  judecator Slujitoru  Tudorel mentioneaza în conformitate cu  art. 89 alin. (6) din 
Legea administraţiei locale  nr. 215/2001, republicată,  cu  modificările şi completările ulterioare 
sedinta este deschisa si  are drept scop  depunerea juramantului   de catre domnul presedinte 
al Consiliului Judetean  Olt  in urma validarii alegerilor din  10 iunie 2012 si a validarii 
mandatului acestuia ca Presedinte  al Consiliului Judetean Olt. 
     Domnul Presedinte  depune juramantul. 
Dupa depunerea juramintului  domnul presedinte  multumeste celor prezenti  la aceasta 
festivitate  si nu in ultimul rand cetatenilor judetului Olt  pentru increderea acordata. 
     Domnul Presedinte   asigura ca va ramane acelasi om si lanseaza o provocare  pentru toti 
alesii  locali  sa inteleaga ca  sunt reprezentanti cetatenilor  si nu sefi lor si trebuie sa reprezinte  
interesele acestor oameni. 
                    
          Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 
 
                                    P R E Ş E D I N T E,  
                                         Paul  STĂNESCU 
 
 
                SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                      Marin DOBRE 
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