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R O M A N I A                                                                                                                   Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                  DUMTRESCU VIOREL 
 
 
                                                                            R A P O R T 

                                                              cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                    01.01.2015  - 21.12.2015   

 
     Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri 
judeţeni care au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în 
conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de 
plen, în cele 6 comisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 
     Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, 
buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia 
buget - finante,    al carui membru    s-a întrunit într-un număr de 24 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare  buget  venituri si cheltuieli al S.C. Olt Drum  S.A. pe anul 2015                  
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna decembrie  2014.  
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele varstnice care dispun  de 
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele 
pentru persoane vârstnice pentru anul 2015.              
 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 2015 si  estimarile pe anii 2016-2018 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume  din excedentul  anual al bugetului  local,  rezultat  la 
incheierea exerciţiului bugetar al anului 2014.  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Program  anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul 
sport, pentru anul 2015 in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile  ulterioare. 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile 
publice  alocate pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015. 
- aprobarea componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru asistarea somerilor din regiunile fost 
industrializate,, in cadrul Programului  Operational Sectorial ,,Dezvoltarea  Resurselor Umane ,2007-2013,Axa Prioritara 5, 
,,Promovarea masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de Interventie 5.1 
,, Dezvoltarea  si implementarea  masurile active de ocupare ,, 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa  si de canalizare ,,Oltul’’ pe anul 2015 .           
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  platii cotizatiei Judetului Olt  pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ’,,Olt-ECO’’ pe anul 2015.   
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului   Olt pe anul 2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețului mediu /tona masa verde obtinuța de pe pajiști,pentru anul 2015 Proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județului Olt 
pentru unitățile de cult aparținand cultelor religioase din Județul Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe 
anul 2014.  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Sud –Vest Oltenia 
pentru anul 2015.  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria –Călăraşi, 
pentru anul 2015. 
 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 
2015.  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România (UNCJR) pentru anul 2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale. 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului ,, 
Conservarea biodiversității în județul Olt”  
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Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCJ nr.52/14.04.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici – ai proiectului 'SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL OLT'  
Proiect de hotărâre cu privire la suspendare de drept contract individual de munca ,incetare suspendare contract individual de 
munca si reluare activitate. 
Proiect de hotărâre cu privire la completarea ,, Calendarului manifestărilor culturale,, in anul 2015. 
Proiect de hotărâre  cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, 
prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015  
Proiect de hotărâre cu privire la   aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2015 Proiect de 
hotărâre   cu privire la 

- aprobare asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului „Festivalul de 
Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a” 
- aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a 
V-a” 

 Proiect de hotărâre cu privire   la aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, 
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina,, 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de funcții al Spitalului Județean de Urgenta Slatina. 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi in statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire   la aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, 
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina 
Proiect de hotărâre  cu privire la  acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu alConsiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România. 
Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea necesitătii și oportunității realizării proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 
657 Recea (DJ 653)-Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km33+650-39+800,, 
Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea necesității și oportunității realizarii proiectului ,, Modernizarea drumului județean DJ 
657 Recea (DJ 653)-Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380-Km29+170,, 
Proiect de hotărâre  cu privire la : 
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  și Cultural 
Olt 
 - incetare contract management interimar 
Proiect de hotărâre  cu privire la  trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Drăgănești –Olt șI din administrarea  
Consiliului Local al orașului Drăgănești –Olt în domeniul public al Județului Olt șI în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
Slatina.                      
Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unui imobil și aprobarea 
concesionării acestuia prin licitație publică. 
Proiect de hotărâre  cu privire la  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei 
Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor. 
Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de reabilitare 
la clădirea Bibliotecii Județene Ion Minulescu,, 
Proiect de hotărâre  cu privire la indemnizație de ședință  pentru membrii Autorității  Teritoriale  Publice Olt. Proiect de hotărâre 
cu privire la aprobare creșteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și pentru personalul din unele instituții publice 
de sub autoritatea Consiliului Județean Olt.  Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 
maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și alte măsuri.                  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcții al Școlii populare de Arte și Meserii Slatina. 
Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, 
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de 
Administrație al Muzeului Județean Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la suspendarea de drept a contractului individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – 
Director General al Serviciului Județean de Pază Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la – transformare post; – promovare în grad profesional imediat superior celui deținut si stabilire 
drepturi salariale. 
Proiect de hotărâre cu privire la: 
− înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violentei în familie din Județul Olt în cadrul Complexului de servicii 
″Sf. Ștefan″ Slatina; 
− aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de organizare și funcționare pentru Complexul de 
servicii Sf. Ștefan″ Slatina; 
− aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate 
deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate în anul 2015.  
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale, Societății Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L  
Proiect de hotărâre cu privire la aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de primire în 
regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt 
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Proiect de hotărâre cu privire la încetare suspendare contract individual de muncă din inițiativa salariatului,reluare activitate și 
stabilire drepturi salariale.  
Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  
Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. Proiect de hotărâre cu privire la : desemnare reprezentant al Consiliului 
Județean Olt în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Olt S.A 
Proiect de hotărâre cu privire la: Repartizarea pe unitați administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea  documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și 
reorganizare a sectorului de primiri – internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul corpului Materno-infantil – din 
cadrul Spitalului Județean  de Urgență Slatina,, 
Proiect de hotărâre  cu privire la :Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
Proiect de hotărâre  cu privire la Aprobare: 
      - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană 
Olt; 
       - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare 
profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141,pe anul 2015 
Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 
Recea (DJ 653)- Valea Mare – Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 35+286- Km 41+ 436,, Poboru –Spineni, județul Olt .               
Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 
Recea (DJ 653)- Valea Mare – Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380- Km 29+ 803,,   Priseaca –Poboru,județul Olt .               
Proiect de hotărâre cu privire la: Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere alunecare 
prin consolidarea  corpului drumului, terasamentelor și versanților pe DJ657B,com Colonești,Km 13+960,, 
Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea de fonduri suplimentare în perioada 2016-2021 în condițiile în care Municipiul Craiova va 
fi desemnat ,,Capitală Europeană a Culturii 2021,,  
 Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii 
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele și Concursurile școlare naționale și internaționale de 
specialitate în anul 2015.         
Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5%  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 
achitarea  arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau capital,în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală  si pentru  susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 - 2019.                       
Proiect de hotărâre cu privire la :Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2015.                      
 Proiect de hotărâre cu privire la:APROBARE  TAXE   pentru anul 2016.  
Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare  pe metru pătrat la chiriile  pentru  spaţiile din fondul locativ  cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2016.                      
 Proiect de hotărâre cu privire la:  
 - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016;   
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2016.                       
 Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2016                                   
Proiect de hotărâre cu privire la:   aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi  autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces  la drumurile judeţene  precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2016. 
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea 
centralei termice și a instalației de încălzire interioară  la Școala Profesională Specială Balș.,,  
Proiect de hotărâre cu privire la: :revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte  interesele Consiliului Județean 
Olt în Adunarea Generală a Asociaților  la Societatea ,, Bursa de cereale Corabia S.R.L,, 
Proiect de hotărâre cu privire la : transformare post în statul de funcţii  al Direcţiei  Județene de Evidentă a Persoanelor Olt.  
Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea organigramei și statului de funcţii  ale Serviciului  Județean de Pază 
 Proiect de hotărâre    cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt , pentru anul 2016 
Proiect de hotărâre    cu privire la : modificarea PLANULUI DE OCUPARE 
A  FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt pentru anul 2015.   
Proiect de hotărâre    cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Județene Olt, pentru anul 2016.    
Proiect de hotărâre    cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2016. 
 Proiect de hotărâre  cu privire la : desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație 
al  Centrului Județean de Resurse  și de Asistență Educațională Olt 
Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea organigramei și statului de funcţii  ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  
Proiect de hotărâre  cu privire la : încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria 
funcțională  a drumurilor de interes județean. 
  Proiect de hotărâre  cu privire la : aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții : 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe drumul județean DJ546,KM 
117+270,comuna Teslui, 
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-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe drumul județean DJ678,KM 19+ 
450,comuna  Dobroteasa, 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe drumul județean DJ703C,KM 
47+000,comuna Cungrea, 
 Proiect de hotărâre  cu privire la : aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivele de investiții,,lucrări de modernizare drumuri județene,,,finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală,conform Ordonanței de Urgență a Guvernului  
nr.28/2013. 
Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a  
influențelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015,pentru achitarea arieratelor, pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 
 Proiect de hotărâre cu privire la :  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a  
influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2015  
Proiect de hotărâre cu privire la:aprobarea utilizării în anul 2015 a unei sume din excedentul anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2014. 
Proiect de hotărâre    cu privire la:  aprobarea unei sume din bugetul propriu  al Judeţului Olt , pentru acordarea de daruri cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.       
Proiect de hotărâre  cu privire la : stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consilului Județean 
Olt, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ”Calendarului manifestărilor culturale în anul 2016”. 
Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul 
membrilor comunităților vulnerabile cu romi din județul Olt 2015-2025. 
Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2015. 
Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2016. 
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului ” 
Conservarea biodiversității în județul Olt”. 
 Proiect de hotărâre cu privire la:  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”, respectiv Comuna Crîmpoia. 
Proiect de hotărâre cu privire la: finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Optimizarea capacității de intervenție în 
situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.. 
Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unei funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt  

 În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, 
viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi 
în diferite domenii. 
     Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 
consilier judeţean. 
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 
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