
 

 
H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la: modificarea alineatului (3) al articolului 7 din Regulamentul privind 

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt ” 
 
 
 

Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.7536/06.08.2014 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 7537/06.08.2014;   

- Raportul comun nr.7538/06.08.2014 al Direcţiei economice buget – 

finanţe, Serviciului juridic – contencios și Serviciului administrație publică, relații 

cu Consiliile locale și monitorul oficial al județului; 

- Raportul nr.7589/07.08.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 

cetăţenii; 

- Raportul nr.7583/07.08.2014 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 

activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecție copii şi culte;   
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.26 din 28 octombrie 1994 

cu privire la instituirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.66 din 28 iunie 2012 cu 

privire la validarea mandatelor consilierilor județeni;  

         - Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.195/05.08.2014, cu privire la completare juriu pentru analizarea candidaturii în 

vederea conferirii titlului de ”Cetățean de onoare al județului Olt”; 

- Adresa comună nr.7497/05.08.2014 a Comisiei pentru cultură, învățământ, 

activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte și a Comisiei pentru 

muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- 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. Alineatul (3) al articolului 7 din Regulamentul privind acordarea 

titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.70 din 28 august 2003, modificat şi completat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr.52 din 25 martie 2010, se modifică şi va avea 

următorul cuprins :   
”Art. 7. (3) Se desemnează reprezentanții Consiliului Judeţean în juriul de 



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

- Postelnicu Dorin Teodor - consilier judeţean, președinte al Comisiei pentru 

Cultură, Învăţământ, Activitate știinţifică, Sănătate şi Culte - preşedintele juriului. 

- Prună Toma - consilier judeţean, membru al Comisiei pentru organizare și 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - membrul juriului” 

 

Art. II. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice Buget - Finanţe, 
Serviciului juridic – contencios și Serviciului Administrație Publică, Relații cu 
Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate la art. I alin.1, în 
vederea aducerii la îndeplinire, domnului Drăghici Nicolae, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
  

PREŞEDINTE, 
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