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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; 
- Raportul Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri 
Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, nr. 
4987/19.05.2020 la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Monografiei 
economico – militare a Județului Olt, în anul 2020; 
- Avizul nr. 5348/26.05.2020 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Avizul nr. 5351/26.05.2020 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
- Avizul nr. 5355/26.05.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- Avizul nr. 5361/26.05.2020 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- Avizul nr. 5368/26.05.2020 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
- Avizul nr. 5427/27.05.2020 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 
- 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; 
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- 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. 

(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.  

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 

                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                              Secretarul General al Județului 
                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

 
 
Slatina, 28.05.2020  
Nr. 89 
M.M./2ex. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentru”.                                                                                                                            


