HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
Având în vedere:
 Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre nr. 3687/15.
05.2008
 Raportul Direcţiei pentru Administraţie Publică, nr.
3688/15.05.2008;
 Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii, nr. 3837/ 21.05.2008;
 Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement, nr. 3840/21.05.2008;
 Raportul Comisiei pentru agricultură şi silvicultură, nr. 3839/
21.05.2008;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale;
 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii

administraţiei publice locale nr. 215/2001şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali.
În temeiul prevederilor art. 91 alin (2) , lit. c) şi art.97 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.I. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
129/27 decembrie 2006 modificată prin Hotărârea Consiliului
judeţean Olt nr.139/27 decembrie 2007, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Aliniatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Consiliul Judeţean şi Preşedintele Consiliului Judeţean se
aleg prin vot universal, egal, direct , secret şi liber exprimat.”
2. După aliniatul (2) al art.3 se introduce aliniatul 3 care va
avea următorul cuprins:
„(3) Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile legii
se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are
drept de vot şi conduce şedinţele acestuia”
3. Articolul 4 se modifică şi se completează după cum
urmează:
„Art. 4 ( 1) Pentru validarea mandatelor Consiliul Judeţean
alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a
mandatului , o comisie de validare alcătuită din 3  5 consilieri.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la
propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe
întreaga durată a mandatului.
4. După aliniatul (1) al articolului 4 se introduc aliniatele 11
13 care vor avea următorul cuprins:
„(11) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se
face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 alin (2)
din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/ 2002. Numărul

de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul
de mandate obţinute de grupul în cauză”.
„(12) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual,
prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
„(13) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul
membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea
procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 35/ 2002.”
(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui
consilier şi propune Consiliului Judeţean validarea sau invalidarea
mandatelor.
(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui
consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor
de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului sa făcut prin fraudă
electorală , constatată în condiţiile legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine
alfabetică , cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la
şedinţă. Persoana al cărui mandat este supus validării sau
invalidării nu participă la vot.
(5) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi
atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau , în cazul celor absenţi de la
şedinţă, de la comunicare.
(6) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult
30 zile. În acest caz , procedura prealabilă nu se mai efectuează,
iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.”
5. Aliniatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ (1) Constituirea Consiliului Judeţean se face în termen de 20
zile de la data desfăşurării alegerilor .
6. Aliniatul (3) al articolului 5 se modifică şi avea următorul
cuprins:
„(3) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două
treimi din numărul consilierilor aleşi.

7. Aliniatul (4) al articolului 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ (4). În situaţia în care Consiliul Judeţean nu se poate reuni
nici la a treia convocare, din cauza absenţei, fără motive
temeinice a consilierilor, prefectul, va declara vacante, prin ordin,
locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei
convocări anterioare .
8. Aliniatul (5) al articolului 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ (5) În cazul în care locurile declarate vacante nu pot fi
ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective,
se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 zile ,
în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale .”
9 .După aliniatul (5) al articolului 5 se introduce aliniatul (6)
care va avea următorul cuprins:
„ (6) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile
consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză
la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la
comunicare.”
10. Aliniatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ (2) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este
considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit
din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a făcut
imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în
interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.”
11. Alinatul (4) al articolului 9 se abrogă.
12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„art.11. După declararea ca legal constituit , Consiliul Judeţean
alege dintre membrii săi , cu votul secret al majorităţii consilierilor
judeţeni în funcţie, 2 vicepreşedinţi.
13. Articolului 12 se abrogă:
14. Aliniatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„ (1) Propunerea de candidaţi pentru alegerea vicepreşedinţilor,
se face de către oricare dintre consilieri sau grupurile de
consilieri .”
15. Aliniatul (6), (7) ,(8) al articolului 13 se abrogă.
16. Articolul 14 se abrogă.
17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art. 15. Hotărârile Consiliului Judeţean privind declararea ca
legal constituit a Consiliului Judeţean se semnează de către
preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se
contrasemnează de secretarul judeţului.”
18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art.16. După depunerea jurământului, Preşedintele Consiliului
Judeţean preia conducerea lucrărilor şedinţei.”
19. Aliniatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ (1) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean sunt aleşi prin vot
secret, indirect , potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală şi ale Legii nr. 67/2004 privind
alegerea autorităţilor publice locale. Sunt declaraţi aleşi primii doi
candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie”.
20. Aliniatul (2) litera a ) al articolului 31 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„ a) Alege, din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.”
21. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.87 (1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în
exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi.
22. După aliniatul (1) al articolului 87 se introduce aliniatul
1
(1 )care va avea următorul cuprins:
„(11) Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean este de 4 ani
şi se exercită până la depunerea jurământului de către
preşedintele nou ales Mandatul poate fi prelungit prin lege
organică în caz de război, calamitate naturală, dezastre sau
sinistru deosebit de grav”
(2) Încetarea mandatului de consilier în condiţiile încetării de
drept , are ca efect încetarea de drept , pe aceeaşi dată, şi a
mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

(3) Mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, poate
înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia
din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.”
23. Aliniatul (2) al articolului 88 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa
alegătorilor de buna funcţionarea administraţiei publice judeţene”.
24. Aliniatul (1) al articolului 94 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„alin. (1) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean îşi păstrează
calitatea de consilier judeţean. „
25. După articolul 94 se introduce articolul 941 care va avea
următorul cuprins:
„Art. 941 (1) Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean
încetează conform art.1021 coroborat cu prevederile art. 70 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ca urmare a rezultatului
unui referendum având ca obiect demiterea acestuia , organizat
în condiţiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin.
(3) (7) din legea susmenţionată.
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului Preşedintelui
se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens
prefectului de locuitorii judeţului ca urmare a nesocotirii de către
acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a
neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe
care le exercită ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia,
numele şi prenumele , data şi locul naşterii,seria şi numărul
buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale
cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată , în scris,
de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. „
26. Aliniatele (4) şi (5) ale articolului 95 se abrogă.
27. După articolul 95 se introduce articolul 951 care va avea
următorul cuprins:

„Art.951(1) În caz de vacanţă a funcţiei de Preşedinte , precum
şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt
conferite vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi desemnat
de Consiliul Judeţean cu votul secret al majorităţii consilierilor în
funcţie.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Consiliul Judeţean poate
delega , prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier
judeţean care va îndeplini temporar atribuţiile vicepreşedintelui.
(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp,
atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii, consiliul judeţean deleagă
un consilier local care va îndeplinii atât atribuţiile preşedintelui, cât
şi pe cele ale vicepreşedinţilor, până la încetarea suspendării.
(4) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de
preşedinte, cât şi cea de vicepreşedinţi, consiliul judeţean alege
vicepreşedinţii, conform legii, prevederile alin. (1) şi (2) aplicându
se până la alegerea unui nou preşedinte. Data organizării
alegerilor pentru funcţia de preşedinte se stabileşte de guvern , la
propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de
maximum 90 de zile de la vacantarea funcţiei de preşedinte”
28. Aliniatul (1) al articolului 128 se abrogă.
29. Aliniatul (6) al articolului 135 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(6) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului
judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie,
la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora.”
30. Art. 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 130 alin. (1), în
cazul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, în calitatea acestora
de consilieri, nu are nici un efect asupra exercitării de către cei în
cauză a mandatului încredinţat de consiliu”.
(2) „Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. d) nu
are nici un efect asupra mandatului de consilier al
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean”.

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui şi
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, Consilierilor Judeţeni, în
vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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