
  
 

 

 

NOTĂ 

Privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de 

hotărâre înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare convocată 

pentru data de 29 aprilie 2021 

 

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. 

164/22.04.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară; 

- Propunerea de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Olt convocată pentru data de 29 aprilie 2021. 

 

Repartizarea Proiectului de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea 

desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică înscris 

pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței ordinare din 29 aprilie 2021, pe 

comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt, este următoarea:  

 

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

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

2. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. 

 

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 29 

aprilie 2021. 

Avizele întocmite de comisie 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. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                      Secretar General al Județului 

                                                                                      Marinela -Elena ILIE 
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