
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu privire la:  completarea   unor   Comisii  de  specialitate  în  
                      principalele domenii de activitate ale Consiliului  
                      Judetean Olt 
 
Având în vedere: 
?  prevederile  Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 

1/27.01.2005 cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeteni; 
?     prevederile  Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.2/27.01.2005 

cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni; 
?    propunerile  efectuate în sedinta ordinara a Consiliului Judetean 

Olt din data de 27.01.2005; 
?    prevederile  art. 110 coroborate cu prevederile art. 56 alin. (1) si 

(2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

?    prevederile  art. 18 si 19 din Regulamentul de Organizare si 
Functionare a Consiliului Judetean Olt, republicat, 

 
În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT  adopta prezenta  

                                                                              H O T A R Â R E: 
 

    Art.   1.  Se completeaza componenta Comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt, dupa cum 
urmeaza: 



a) Comisia pentru buget – finante se completeaza cu dl. Dumitrescu 
Florian, membru al PNL, care trece de la Comisia pentru agricultura si 
silvicultura, în locul d-lui Popescu Octavian, membru al PD, numit Prefect al 
judetului Olt. 

b) Comisia pentru urbanism se completeaza cu dl. Cîrloganu Marian – 
Cristinel, membru al PD, în locul  d-lui Bobes Marin, membru al PD – ales 
senator. 

c) Comisia pentru cultura si învatamânt se completeaza cu urmatorii 
consilieri judeteni: 
?  D-na Soare Maria, membru al PSD, care îl înlocuieste pe dl. Matei 

Catalin – Lucian, membru al PSD – ales deputat. 
?  Dl. Hristea Marian, membru al PNL, care îl înlocuieste pe dl. Stirbu 

Gigel – Sorinel, membru al PNL – numit Subprefect al judetului Olt. 
d) Comisia pentru agricultura si silvicultura se completeaza cu dl. Safta 

Constantin, membru al PD, care îl înlocuieste pe dl. Dumitrescu Florian, 
membru al PNL, care a trecut la Comisia buget – finante. 

e) Comisia pentru munca se completeaza cu d-na Coca Georgeta, membru al 
PUR, care îl înlocuieste pe dl. Diaconescu Renica – ales deputat. 

  Art.  2.  Prezenta hotarâre se comunica  d-lor Cîrloganu Marian – 
Cristinel, Safta Constantin, Soare Maria, Hristea Marian, Coca Georgeta, 
Dumitrescu Florian, Presedintilor Comisiilor  buget – finante, urbanism, 
cultura – învatamânt, agricultura si silvicultura, munca în vederea 
aducerii la îndeplinire si Prefecturii judetului Olt. 
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