
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la completarea componenţei unor comisii 

de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Olt 

 
 
 

 Având în vedere: 
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.70/10.07.2008 cu privire la 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
ale Consiliului Judeţean: 
 -prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.150/28.10.2010 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului DAN Marius Silvian; 
 -prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.151/28.10.2010 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului BĂLAŞA Marius;         
-prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean nr.179/23.12.2010        cu privire 
la încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei DRAGOMIR 
Ileana Roxana; 
  -prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.180/23.12.2010 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BĂCANU Marius 
Cozmin ; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.181/23.12.2010 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului POPA Claudiu 
Constantin; 
 -prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.182/23.12.2010 cu privire la 
validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei MANDRES Dica 
Milena; 
-opţiunea domnilor BĂCANU Marius Cozmin, POPA Claudiu Constantin şi a 
doamnei MANDRES Dica Milena cu privire la comisia de specialitate în 
care urmează să-şi desfăşoare activitatea 
 În temeiul art.97 alin (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 



 
Art.1.Se aprobă completarea componenţei unor comisii de 

specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean, 
după cum urmează: 
 a) Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, 
se completează cu domnul BĂCANU Marius Cozmin, din partea Partidului 
Democrat Liberal Olt ; 
  b)Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, se completează cu domnul POPA 
Claudiu Constantin, din partea Partidului Democrat Liberal Olt; 
    c)Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte, se completează cu doamna 
MANDRES Dica Milena, din partea Partidului Democrat Liberal Olt ; 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică domnilor BĂCANU Marius 
Cozmin, POPA Claudiu Constantin, doamnei MANDRES Dica Milena, 
preşedinţilor comisiilor de specialitate prevăzute la art. 1, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului-judeţul Olt. 
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