
                                                    HOTARARE                                                                
cu privire la :  organizarea  comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
ac tivitate                                   
 
        Avand in vedere: 
   - optiunile consilierilor judeteni  cu privire la participarea  in comisiile de 
specialitate  pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judetean Olt 
- prevederile art. 98  coroborate cu prevederile art. 54 alin .(1) din Legea  
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata , cu modificarile si 
completarle ulterioare; 
- prevederile anexei  nr.2 din Regulamentul  cadru de organizare si functionare 
a consiliilor locale  aprobat  de Ordonanta  de Guvern  nr. 35/2002 aprobata cu 
modificari si completari din Legea  nr. 673/2002 . 
- prevederile art. 15 si 16  din Regulamentul  de Organizare si Functionare a 
Consiliului  Judeten  Olt   aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean  
nr.77/30.07.2008   
    In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei  publice locale  nr. 
215/2001 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
           CONSILIUL  JUDETEAN  OLT intrunit in sedinta  de constituire ,                      
                                   adopta  prezenta  hotarare 
      
         Art. 1. Se aproba  organizarea comisiilor de specialitate  pe principalele  
domenii de activitate  ale Consiliului Judetean Olt dupa cum urmeaza: 
      
    a.  Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
   b.Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea  
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea  
 monumentelor istorice şi de arhitectură. 
    c.Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.          
   d.Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte. 
   e.Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ . 
   f.Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement. 
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     Art. 2.  Fiecare comisie de specialitate  se compune dintr-un numar de cinci 
consilieri judeteni . 
     Art. 3.  Se aproba componenta nominala a comisiilor  de specialitate  pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean dupa cum urmeaza. 
 

a. Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 

1.  Idoras Petre 
                 2. Nedelea Ioan 

3 .Rotea Catalin Stefan 
4 .Ionica Marin 
5. Paunescu Teiu 

  b.Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea  
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea  
 monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 1.Codan Danut Catalin 
 2.Branaru Gheorghita 

                  3.Pruna Toma 
 4. Man Felicia 

                  5. Trifu Victor 
  c.Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.          
                 1 - Vitan Nicolae  
                 2 -  Stancu Nicolae  
                 3 -  Nitu Lucian 
                 4 -  Guinea Valeriu  
                 5 - Stirbu Galina  
   d.Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte. 

             1– Neacsu Petre Silviu 
                  2-   Postelnicu DorinTeodor  
                  3- Florea Nicolae 

              4- Gheorghe Mariana  
              5- Catana Ilie Marian  

e.Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ . 
                  1 - Ciocan  Dan 
                  2 - Niculescu Dumitru  
                  3-  Galan   Valerica  
                  4 -Taifas Ionel Marian  
                  5- Mirea Siminica  
f.Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement. 
                 1  - Popa Ioan 

             2  -Moisescu Ion  
             3-Gheorghe  Ionel Cristian  
             4- Belinski Pavel  
             5-  Badescu Ion  
 
 
 
 



 
 

 
   Art. 4 Prezenta hotarare  se aplica incepind cu data  de 28 iunie 2012 si se 
comunica domnilor  Marius Oprescu si Ioan Ciugulea  , Presedintelui Consiliului 
Judetean  si Institutiei Prefectului –Judetul Olt. 
         
                                                      PREŞEDINTE 
                                            Paul STĂNESCU 
 
 
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretar al Judeţului,  
                                                                                                          Marin DOBRE 
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