
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militară a 
Judeţului Olt 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.5406/04.06.2014 referitoare la Proiectul de 
Hotărâre nr. 5407/04.06.2014;  

- Adresa Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Judeţul Olt nr.585/OT 
din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. Nesecret 
5317/03.06.2014;  

- Raportul comun nr.5408/04.06.2014 al Serviciului Administraţie Publică, 
Relaţiile cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și Direcţiei 
Economice, Buget - Finanțe cu privire la actualizarea Monografiei economico 
– militară a Județului Olt; 

- Raportul nr.5508/06.06.2014 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- Raportul nr.5515/06.06.2014 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.5514/06.06.2014 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Raportul nr.5309/06.06.2014 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor omului și Relații cu 
cetățenii; 

- Raportul nr.5510/06.06.2014 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 
 
 



 
- Raportul nr.5507/06.06.2014 al Comisiei  pentru Organizare şi 

Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie şi Protecţia 
Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobarea Monografiei 
economico – militare a Judeţului Olt nr.94/21.08.2012; 

- Prevederile Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011; 

- Prevederile art.35, lit.d) din Legea Apărării Naţionale a României 
nr.45/1994 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.47, lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete 
de serviciu; 

- Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), e), alin.(6) lit.a) şi ale 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 actualizează Monografia economico – militară a Judeţului Olt, 
adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94/21.08.2012 și 
actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.85/27.06.2013, constând 
în înlocuirea anexelor în al căror conţinut au intervenit modificări, după cum 
urmează: 

a) anexa nr.571/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5318/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 1a “Structura populaţiei 
pe sexe şi grupe de vârstă”; 

b) anexa nr.572/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5319/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 1b “Structura populaţiei 
pe etnii”; 

c) anexa nr.573/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5320/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 1c “Fondul de locuinţe”; 



d) anexa nr.574/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5321/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 2d “Zone mlăştinoase şi 
inundabile”; 

e) anexa nr.575/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5322/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 5 “Reţele rutiere”; 

f) anexa nr.576/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5323/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 8a “Staţii de emisie radio 
+ TV”; 

g) anexa nr.577/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5324/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 8c “Centre de 
telecomunicaţii”; 

h) anexa nr.578/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5325/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 8d “Reţele informatice”; 

i) anexa nr.579/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5326/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 8e “Structuri de 
comunicaţii poştale”; 

j) anexa nr.580/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5327/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 9 “Reţele de energie 
electrică”; 

k) anexa nr.581/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5328/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 10 “Operatori economici”; 

l) anexa nr.582/OT din 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5329/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 12 “Unităţi de cazare şi 
alimentaţie publică”; 

m) anexa nr.583/OT din 03.06.2014, , înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5330/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 14 “ Unităţi de asistenţă 
medicală”; 

n) anexa nr.584/OT in 03.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.5331/03.06.2014, înlocuieşte anexa nr. 16 “Mijloace de transport 
şi utilaje de construcţii”; 

 Art.2. Anexele nr. 571/OT – 584/OT din 03.06.2014 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

Art.3. Consiliul Judeţean Olt pune la dispoziţie pe suport de hârtie şi pe 
disc optic câte un exemplar din Anexele actualizate ale Monografiei 
economico – militară a judeţului Olt, Centrului Militar Judeţean Olt şi Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Olt. 

Art.4. Nivelul de clasificare al monografiei economico-militară a 
Judeţului Olt este „secret de serviciu". 

 



Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanțe, Serviciului Administraţie Publică, Relaţiile cu Consiliile Locale şi 
Monitorul Oficial al Judeţului, Arhitectului Şef al Judeţului Olt, Serviciului 
Juridic - Contencios, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  în 
vederea aducerii la îndeplinire, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 
Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Olt.  
 
 

P R E Ş E D I N T E 
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