
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 cu privire la: desemnarea Camerei Agricole Judeţene Olt pentru 
emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de 

producător 
 

          Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 4321/22.04.2015 la Proiectul de Hotărâre  

nr. 4322/22.04.2015; 
- Raportul comun nr. 4323/22.04.2015 al Serviciului Administraţie 

Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului şi al 
Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 
Consilliului Judeţean Olt; 

- Adresa nr.429/31.03.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.3570/31.03.2015; 

- Adresa nr.934/24.04.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.4528/27.04.2015; 

- Raportul comisiei pentru comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și 
privat al județului  nr. 4631/28.04.2015; 

- Raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerţ nr. 4634/28.04.2015; 

- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  nr. 
3181/24.03.2015; 

- Prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.25/25.02.2010 cu 
privire la înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Olt; 

- Prevederile art. 91 alin.(1) lit.d) şi art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

      



 În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.c) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

ART.1. Se desemnează Camera Agricolă Judeţeană Olt în vederea 
emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător. 

 
ART.2.(1) Prevederile art.1 se aplică în cazul autorităţilor administraţiei 

publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă 
profesională/patronală/sindicală din agricultură. 

           (2) Avizul consultativ se va elibera gratuit de către Camera 
Agricolă Judeţeană Olt. 

          (3) Deplasarea specialistului Camerei Agricole Judeţene Olt la 
baza de producţie a solicitantului va fi asigurată de solicitantul avizului.     

 
ART.3. Camera Agricolă Judeţeană Olt va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică Camerei Agricole Judeţene Olt 

în vederea aducerii la îndeplinire, primăriilor comunelor, oraşelor şi 
municipiilor din judeţul Olt, Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu 
Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                              Gabriel BULETEANU 
 

Slatina, 30.04.2015 
Nr. 47 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi. 
 

 


