
1 

 

  

- PROIECT -   
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare 

                                a Județului Olt, în anul 2020 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.4984/19.05.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
- Prevederile art.1, art.2, art.3, art.4 și art.5 alin.(1) din Instrucțiunile privind 

întocmirea și actualizarea monografiei economico - militare a județului, respectiv a 
municipiului București, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011; 

- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a 
județului, respectiv a municipiului București; 

- Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt nr.688/OT 
din 12.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4742/13.05.2020; 

- Prevederile art.35 lit.d) din Legea Apărării Naționale a României nr.45/1994, 
cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei 
naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată; 

- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de 
serviciu; 

- Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale 
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările  
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f),  art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) 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 Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre 
 
 Art.1. Se adoptă Proiectul Monografiei economico – militare a Județului Olt,  
anexată la prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Consiliul Judeţean Olt pune la dispoziție câte un exemplar din 
Monografia economico-militară a Județului Olt, Centrului Militar Judeţean Olt, 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt, atât în format scris sub 
formă de document unitar, constituit din anexe şi hărţi, cât şi în format electronic pe 
disc optic, precum și Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, în format electronic pe disc optic. 
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(2) Activitatea menționată la alineatul precedent se realizează cu sprijinul 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt.  

Art.3. (1) Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a Judeţului 
Olt este, pe ansamblu, „secret de serviciu” atât pe suport de hârtie, cât și pe suport 
optic. 

(2) În acest sens, cu privire la Monografia economico – militară a Județului 
Olt, toate instituțiile, autoritățile și persoanele implicate vor respecta prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu și 
ale Hotărârii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de 
protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe, 
Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri Administrative, 
Arhitectului Şef al Judeţului Olt din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, domnului Cătălin-George Lăzărescu-Secretarul Comisiei pentru 
Probleme de Apărare înființată la Consiliul Județean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 

 
 

                         AVIZAT,                                                                    
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                     Marinela – Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.M/2ex. 

                                                                                                                            



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                         APROB 
Serviciul Administrație Publică                                      PREȘEDINTE             
și  Monitorizare Proceduri Administrative              Marius OPRESCU 
Nr.4987/19.05.2020  
 
                        Avizat, 
              VICEPREŞEDINTE 
             Virgil DELUREANU 
                

RAPORT 
cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare 

a Județului Olt, în anul 2020 
 

Conform prevederilor art.1 alin. (2) și (3) din Instrucţiunile privind întocmirea şi 
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, monografia economico-militară a 
judeţului reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele 
elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum 
şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, necesare pentru 
susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi pentru acordarea 
Sprijinului Naţiunii Gazdă în cadrul acţiunilor cu statele membre N.A.T.O. şi partenere.  

Datele şi informaţiile cuprinse în monografie sunt furnizate de autorităţile administraţiei 
publice locale, alte instituţii publice, operatorii economici şi alte persoane juridice de pe raza 
judeţului. 

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (1)  din Instrucţiunile privind întocmirea şi 
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, prevederile art.35 lit.d) din Legea 
apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare, ale art.46 alin. (2) şi 
art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare, republicată și ale art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, Consiliul 
Judeţean Olt, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt din 
cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, întocmește şi 
actualizează Monografia economico - militară a Judeţului Olt. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/26.05.2016 a fost adoptat 
Proiectul Monografiei economico - militare a Județului Olt.  

Monografia economico - militară a Județului Olt a fost actualizată prin Hotărârile 
Consiliului Județean Olt nr. 92/29.06.2017, nr. 90/31.05.2018, respectiv nr. 91/27.06.2019. 

Potrivit art. 4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1174/2011, proiectul monografiei se întocmește odată la 4 ani, se 
actualizează anual până la sfârșitul semestrului I și se adoptă prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Olt. 

 Deoarece perioada de valabilitate a monografiei adoptate în anul 2016 a expirat, prin 
adresa nr.688/OT din 12.05.2020 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul 
Olt ne comunică proiectul noii Monografii economico – militare a Județului Olt, în vederea 
adoptării acestuia de către Consiliul Județean Olt, prin hotărâre.  



După adoptarea proiectului, Consiliul Judeţean Olt asigură multiplicarea 
Monografiei economico – militare a Județului Olt pe suport hârtie şi pe disc optic, în 3 
exemplare.  

Potrivit prevederilor art. 5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, după întocmirea proiectului monografiei şi adoptarea 
acestuia, consiliul judeţean pune la dispoziţie câte un exemplar centrului militar 
judeţean, respectiv structurii teritoriale pentru probleme speciale, sub formă de 
document unitar, constituit din anexele şi hărţile detaşabile. Administraţia Naţională 
realizează şi gestionează baza de date la nivel naţional, prin centralizarea informaţiilor 
cuprinse în monografiile transmise pe disc optic.   

Totodată se poate publica numai textul nesecret al hotărârii de adoptare, iar 
monografia se transmite numai instituţiilor precizate mai sus.  

Administraţia Naţională poate pune la dispoziţie, pe disc optic, date şi informaţii din 
monografie şi altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale, numai la cererea expresă a acestora şi cu respectarea normelor 
legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.  

Prin adresa nr. 688/OT din 12.05.2020, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Județul Olt ne aduce la cunoștință că proiectul Monografiei economico – militare a Județului 
Olt are nivelul de clasificare a informațiilor secret de serviciu (atât pe suport de hârtie, 
cât și pe suport optic), motiv pentru care se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 
în România, cu modificările și completările ulterioare. 

Personalul implicat în realizarea, mânuirea, gestionarea, păstrarea, cât şi cel care are 
acces în acțiunea de adoptare a monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la 
informaţii clasificate pentru nivelul cel mai înalt al componentelor monografiei, respectiv 
secret de serviciu. 

Potrivit prevederilor art.8 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, fundamentarea şi asigurarea fondurilor necesare 
pentru întocmirea şi actualizarea proiectului monografiei economico-militare a judeţului se 
fac de către consiliul judeţean, pe care le include în bugetul propriu, la propunerea structurii 
teritoriale pentru probleme speciale de la nivelul județului. 

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile actelor normative 
în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat. 
 
Serviciul Juridic - Contencios                              Serviciul Administrație Publică  
           Șef serviciu,                                     și  Monitorizare Proceduri  Administrative 
   Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                 Șef serviciu 
                                 Adrian LĂCRARU   
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico – 

militare a Județului Olt, în anul 2020 
 
 

În conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico - militare a județului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, prevederile art.35 lit.d) din Legea apărării 
naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare, ale art.46 alin. (2) şi 
art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, republicată, și ale art.2 din Hotărârea Guvernului 
nr.1174/2011, Consiliul Judeţean Olt, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Județul Olt din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale, întocmește şi actualizează Monografia economico - 
militară a Judeţului Olt. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/26.05.2016 a fost adoptat 
Proiectul Monografiei economico - militare a Județului Olt.  

Monografia economico - militară a Județului Olt a fost actualizată prin Hotărârile 
Consiliului Județean Olt nr. 92/29.06.2017, nr. 90/31.05.2018, respectiv nr. 
91/27.06.2019. 

În conformitate cu prevederile art.4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi 
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului 
Bucureşti, perioada de valabilitate a monografiei adoptate în anul 2016 a expirat, 
motiv pentru care cu adresa nr.688/OT din 12.05.2020, Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Județul Olt ne comunică proiectul noii Monografii economico – 
militare a Județului Olt, în vederea adoptării acestuia de către Consiliul Județean Olt, 
prin hotărâre.  

După adoptarea proiectului, Consiliul Judeţean Olt asigură multiplicarea 
Monografiei economico – militare a Județului Olt pe suport hârtie şi pe disc optic, în 3 
exemplare.  

Potrivit prevederilor art. 5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, după întocmirea proiectului monografiei şi 
adoptarea acestuia, consiliul judeţean pune la dispoziţie câte un exemplar centrului 
militar judeţean, respectiv structurii teritoriale pentru probleme speciale, sub formă 
de document unitar, constituit din anexele şi hărţile detaşabile. Administraţia 
Naţională realizează şi gestionează baza de date la nivel naţional, prin centralizarea 
informaţiilor cuprinse în monografiile transmise pe disc optic.   
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Totodată se poate publica numai textul nesecret al hotărârii de adoptare, iar 
monografia se transmite numai instituţiilor precizate mai sus.  

Administraţia Naţională poate pune la dispoziţie, pe disc optic, date şi informaţii 
din monografie şi altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice 
şi securităţii naţionale, numai la cererea expresă a acestora şi cu respectarea 
normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.  

Prin adresa nr. 688/OT din 12.05.2020, Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Județul Olt ne aduce la cunoștință că proiectul Monografiei economico – 
militare a Județului Olt are nivelul de clasificare a informațiilor secret de serviciu (atât 
pe suport de hârtie, cât și pe suport optic), motiv pentru care se vor respecta 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secret de 
serviciu şi ale Hotărârii Guvernului nr.585/2002 privind aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Monografia economico - militară a judeţului reprezintă documentul care 
cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de 
infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi 
informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, necesare pentru susţinerea 
efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi pentru 
acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdă în cadrul acţiunilor cu statele membre N.A.T.O. 
şi partenere. 

Personalul implicat în realizarea, mânuirea, gestionarea, păstrarea, cât şi cel care 
are acces în acțiunea de adoptare a monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la 
informaţii clasificate pentru nivelul cel mai înalt al componentelor monografiei, respectiv 
secret de serviciu. 

Potrivit prevederilor art.8 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, fundamentarea şi asigurarea fondurilor 
necesare pentru întocmirea şi actualizarea proiectului monografiei economico-militare a 
judeţului se fac de către consiliul judeţean, pe care le include în bugetul propriu, la 
propunerea structurii teritoriale pentru probleme speciale de la nivelul județului. 

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, motiv pentru care  propun aprobarea acestuia în  forma în care 
a fost redactat.  
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.M/S.M/2ex.                                                                                                                            


