
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
cu privire la: modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea 

 „ Titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt ” 
 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 2178/18.03.2010 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 2179/18.03.2010  ;  
- Raportul nr. 2180/18.03.2010 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu 

Publicul, Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale şi 
Direcţiei Buget – Finanţe; 

- Raportul nr. 2339/23.03.2010 al Comisiei  pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 

- Raportul nr. 2337/23.03.2010 al Comisiei  pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt nr.26 din 28 
octombrie 1994 cu privire la instituirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Olt; 

- Prevederile Statutului Judeţului Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 126/2009; 

 
 În temeiul prevederilor 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. I.  Regulamentul privind acordarea „ Titlului de Cetăţean de 
Onoare al Judeţului Olt ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
70/2003, se modifică şi se completează după cum urmează: 
          1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„ Art. 1. Titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului este o distincţie care se 
acordă de către Consiliul Judeţean Olt, pe viaţă unor persoane şi post-
mortem,  pentru contribuţii deosebite în diferite domenii de activitate.” 
 
         2. Art.7 se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins : 
„ Art. 7. (1) Candidaturile pentru Titlul de Cetăţean de Onoare se analizează 
de către un juriu alcătuit din : 

a) 1-3 specialişti din mediul ştiinţific, economic, cultural, social – politic, 
sportiv, administraţie publică şi alte domenii de activitate.  
b) 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt. 

   
 (2) Nominalizarea specialiştilor se face de către preşedintele 

Consiliului Judeţean dintre reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Olt, instituţiilor publice de cultură de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean, unităţilor de învăţământ, sănătate, 
sport şi alte domenii, în funcţie de activitatea pentru care se acordă titlul de 
cetăţean de onoare. 

 
  (3) Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean în juriul de 

analiză a candidaturilor pentru titlul de cetăţean de onoare, după cum 
urmează: 

- Drăghici Nicolae - consilier judeţean, preşedintele Comisiei pentru 
Cultură, Învăţământ, Activitate �tiinţifică, Sănătate şi Culte -  
preşedintele juriului. 
- Prună Toma - consilier judeţean – membru.” 

     
 3. După art. 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: 
        „ Art. 91. În cazul conferirii Titlului de Cetăţean de Onoare, post-
mortem, diploma, semnul distinctiv şi suma de 300 euro se înmânează 
moştenitorilor legali.” 
 
       Art. II. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 
       Art. III.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget - Finanţe, 
Compartimentului Relaţii cu Instituţiile de Cultură, Învăţământ, Sport, 
Agricultură şi Mediul de Afaceri, Direcţiei Contabilitate - Financiar, 



Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, persoanelor nominalizate la art. I pct.2 alin. (3), în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţului Olt. 
 
 

PRE�EDINTE 
 Paul    STĂNESCU 

 
                                        

  
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                                  
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