
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: modificarea componenţei unor comisii de specialitate 
                       ale Consiliului Judeţean Olt   

 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10730/20.11.2012 referitoare la Proiectul de 
Hotărâre nr.10731/20.11.2012; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.69/28.06.2012, cu privire la 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul comun al Direcţiei Administraţie Publică Locală şi Serviciului Juridic 
Contencios din carul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
nr.10732/20.11.2012;  

- Raportul Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii nr. 
11056/27.11.2012 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.121/24.10.2012 cu privire la 
completare componenţă Comisie de specialitate a Consiliului Judeţean; 

- Prevederile art.16 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.77/30.07.2008; 

- Prevederile art.54 coroborate cu art.98 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Necesitatea creşterii eficienţei activităţii comisiilor de specialitate; 
- Opţiunea consilierilor judeţeni cu privire la comisiile de specialitate în care 

urmează să îşi desfăşoare activitatea. 
 



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.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Olt, prin trecerea unor consilieri din comisiile de specialitate 
din care fac parte în prezent, în alte comisii de specialitate, după cum urmează: 
 a). Domnul BELINSKI Pavel trece de la Comisia pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi agrement la Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 b). Domnul MITROI Florea trece de la Comisia pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură la Comisia pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi agrement. 
 
        Art.2. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
   
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Belinski Pavel, domnului 
Mitroi Florea, Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
agrement, Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
   

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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