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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/17.09.2018 
cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la 

atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 
 
 

 
      Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10066/19.09.2018 referitoare la Proiectul de Hotărâre 
nr. 10067/19.09.2018; 

- Raportul comun nr.10068/19.09.2018 al Serviciului Administrație Publică, 
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului Juridic – 
Contencios;   

- Prevederile art. 2 alin.(1) și art. 3 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (3) și art. 152 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a 
fost modificată și completată prin  art. I pct.1 și pct. 2 din OUG nr. 86/18.09.2018, 
coroborate cu prevederile art. II alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
86/18.09.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea 
și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției; 

- Programul calendaristic al referendumului național pentru revizuirea 
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
743/18.09.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
800/18.09.2018; 

- Punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente exprimat prin Adresa 
nr.16764/19.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10058/19.09.2018, 
ca răspuns la Adresa nr. 10014/18.09.2018 a Consiliului Județean Olt; 

 
      În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. f), art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 



2 

 

 
Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/17.09.2018 cu privire la 

consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - 
Romanați județului Olt se modifică după cum urmează: 

1. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Art. 3. Se stabilesc zilele de 6 și 7 octombrie 2018 ca date de desfășurare a 

referendumului județean având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu 
privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt”. 

2. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
         „Art. 5. Acțiunile specifice privind organizarea și desfășurarea referendumului 
județean din datele de 6 și 7 octombrie 2018 având ca obiect consultarea cetățenilor 
din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt, date care 
coincid cu datele de desfășurare a referendumului național pentru revizuirea 
Constituției, se realizează, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea 
nr. 3/2000, introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/18.09.2018, cu 
respectarea acțiunilor, termenelor, responsabilităților și în modalitățile înscrise în 
Programul calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 
și 7 octombrie 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/18.09.2018, care se 
aplică în mod corespunzător.” 

 
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean 

Olt, Direcțiilor, Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Tribunalului Olt, 
Biroului Electoral de Circumscripție Județean Olt constituit pentru referendumul 
național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, primarilor unităților 
administrativ-teritoriale din județul Olt, Autorității Electorale Permanente, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt, și se 
aduce la cunoștință publică prin grija secretarului județului Olt.  
   

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                   Marinela - Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi ,,pentru” și 1 ,,abținere” 


