
  

 

-PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt  

 

 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 11233/29.10.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020; 

- prevederile art. 187 alin. (3) și (4) și art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 alin. (12) și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020. 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 182 alin. (1) și 

(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 

 

 

Art. 1. Doamnele/Domnii ________________ și __________________ sunt 

alese/aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt pe toată durata exercitării 

mandatului de consilier județean. 

 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 

05.11.2020 și se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, direcțiilor, 
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serviciilor, birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Olt, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului -Județul Olt. 

 

 

                                               INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     AVIZAT 

Secretarul General al Județului 

                                                                    Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IME/IME/2ex. 



  
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului 

Județean Olt 

 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre se propune alegerea Vicepreședinților Consiliului 

Județean Olt.  

 Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020, s-au constatat îndeplinite condițiile legale de 

constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020. 

Potrivit prevederilor art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.   

     Vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută. Prin majoritate absolută se înțelege, conform art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul 

membrilor în funcție ai organului colegial. 

 Pe durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi 

păstrează statutul de consilier judeţean fără a beneficia de indemnizaţia aferentă 

acestui statut, fiindu-le aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.   

La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din 

funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean 

care candidează la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv 

vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune. 

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor consiliului judeţean 

este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului judeţean. În cazul în care 

mandatul consiliului judeţean încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, 

încetează de drept şi mandatul vicepreşedinţilor consiliului judeţean fără vreo altă 

formalitate.   
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   Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor 

absolvite. 

Aceste aspecte prezentate anterior sunt reglementate și la art. 43 alin. (12) și 

(13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020. 

 Având în vedere că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor legale propun aprobarea acestuia în forma prezentată, cu precizarea că 

numele vicepreședinților Consiliului Județean Olt se va înscrie după alegerea acestora 

în ședința Consiliului Județean Olt, prin vot secret, cu majoritatea absolută a 

consilierilor județeni în funcție. 

 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                          AVIZAT, 

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS             SECRETARUL GENERAL  

NR. 11237/29.10.2020                                                  AL JUDEȚULUI   

                                                                                     Marinela-Elena ILIE   

 

 

RAPORT 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: alegerea Vicepreședinților 

Consiliului Județean Olt 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020, s-au constatat îndeplinite 

condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020. 

Potrivit prevederilor art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 

vicepreşedinţi.   

     Vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută. Prin majoritate absolută se înțelege, conform art. 5 lit. cc) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate din 

totalul membrilor în funcție ai organului colegial. 

 Pe durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi 

păstrează statutul de consilier judeţean fără a beneficia de indemnizaţia aferentă 

acestui statut, fiindu-le aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.   

La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea 

din funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează consilierul 

judeţean care candidează la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, 

respectiv vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se 

propune. 

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) și (4) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului 

judeţean. În cazul în care mandatul consiliului judeţean încetează înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul 

vicepreşedinţilor consiliului judeţean fără vreo altă formalitate.   

          Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor 

absolvite. 

Aceste aspecte prezentate anterior sunt reglementate și la art. 43 alin. (12) 

și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare 



a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

62/26.03.2020. 

Față de cele expuse, a fost inițiat proiectul de hotărâre pe care îl considerăm 

întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu precizarea că numele 

vicepreședinților Consiliului Județean Olt se va înscrie după alegerea acestora în 

ședința Consiliului Județean, prin vot secret, cu majoritatea absolută a 

consilierilor județeni în funcție. 

  

 

 

 

 
SEF SEVICIU 

Serviciul Juridic-Contencios 

Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 


