
  
NOTĂ 

Privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâre înscrise 

pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 26 

noiembrie 2020 
 

Având în vedere: 

- prevederile art. 136 alin. (3) lit. b), alin. (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

- prevederile art. 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 290/19.11.2020 cu 

privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară. 

 

Repartizarea proiectelor de hotărâre înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței 

ordinare convocate pentru data de 26 noiembrie 2020, pe comisiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Olt, este următoarea:  
 

1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe,  Integrare Europeană, Administrarea 

Domeniului Public și Privat: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Olt, 

precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe de traseu 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. 

pe anul 2020 
 

2. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, 

Ecologie și Protecția Mediului,  Conservarea  Monumentelor  Istorice și de Arhitectură: 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. 

pe anul 2020 
 

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Olt, 

precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe de traseu 
 

4. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Olt, 

precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe de traseu 
 

Comisiile de specialitate își vor desfășura ședințele de lucru cu respectarea prevederilor art. 141 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. Ședințele de lucru pot fi convocate până cel târziu pe 26 noiembrie 2020. 

Avizele întocmite de comisii cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și 

propunerile acceptate, cât și cele respinse. Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al 

județului, care asigură transmiterea acestora către consilierii județeni, cel mai târziu înainte de 

aprobarea ordinii de zi. 
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