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                                                                                                       PROIECT 

                                                     HOTĂRÂRE 
cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Olt în principalele domenii de activitate 
 
 
 
 
 
 Având în vedere : 
         - referatul de aprobare nr. 11232/29.10.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
 - Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020; 
         - opțiunile consilierilor județeni cu privire la participarea în Comisiile de 
specialitate; 
        - prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu prevederile art. 124-126 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 20-23 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
62/26.03.2020, 
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu 
art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului     
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

 
    Art.1. Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Olt în principalele domenii de activitate după cum urmează: 

1. Comisia pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, prescurtat COMISIA pentru 
BUGET – FINANȚE;  
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2. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea 
Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor 
Istorice și de Arhitectură, prescurtat: COMISIA pentru URBANISM;  

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, prescurtat: COMISIA 
JURIDICĂ;  

4. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 
Protecție Copii și Culte, prescurtat COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT;  

5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 
Comerț, prescurtat COMISIA pentru AGRICULTURĂ; 

 6. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement, prescurtat: COMISIA pentru MUNCĂ. 
    Art.2. Fiecare comisie de specialitate se compune dintr-un număr impar de 
consilieri județeni. 
     Art.3. Se aprobă componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Olt în principalele domenii de activitate după cum urmează: 

a) COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 
7. _________________________________ 

 
b) COMISIA pentru URBANISM: 

1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
5. __________________________________ 
6. __________________________________ 
7. __________________________________ 

 
c) COMISIA JURIDICĂ: 

     1.___________________________________ 
     2.___________________________________ 
     3.___________________________________ 
     4.___________________________________ 
     5.___________________________________ 
     6.___________________________________ 
     7.___________________________________ 
 

d) COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT: 
1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 
6. _____________________________________ 
7. _____________________________________ 
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e) COMISIA pentru AGRICULTURĂ: 
1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 
6. _____________________________________ 
7. _____________________________________ 

 
 

f) COMISIA pentru MUNCĂ: 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6. ______________________________________ 
7. ______________________________________ 

     Art.4. Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele 
domenii de activitate, prevăzute la art.1, își aleg în prima ședință un președinte și un 
secretar. 
    Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 5 noiembrie 2020 și se 
comunică persoanelor nominalizate la art. 2 în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

 
                                                INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
                                           Marius OPRESCU 

 
 
 

                       
                 
                                         
 

                                                            Avizat 
                                                                      Secretar General al Județului 

                                                               Marinela-Elena ILIE 
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                                                     REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: organizarea 

 Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt  
în principalele domenii de activitate 

 
 
 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020 s-au constatat îndeplinite 
condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 
24.10.2020.   
 Conform prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 124 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după constituire, 
consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului județean.   
  Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
județeni. Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a 
comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza 
comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor 
fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 
consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a 
acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea 
configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei 
comisii este întotdeauna impar.   

Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 
independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul 
județean, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.   

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul județean,       
avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională 
și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor 
consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult  
3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 
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Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.62/26.03.2020, după emiterea ordinului prefectului privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului județean, în 
prima ședință ordinară, Consiliul Județean Olt își organizează comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate. 
 Potrivit prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile  art. 125 
și art. 126 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de 
specialitate au următoarele atribuții principale:   
   a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului județean din domeniul lor 
de activitate;   
   b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintă consiliului județean;   
   c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului județean sau însărcinări date prin hotărâri ale 
consiliului județean, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.   

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă și își aleg, 
prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor județeni ce o compun, 
câte un președinte și câte un secretar.  
 Atribuțiile principale ale președintelui comisiei de specialitate și ale 
secretarului comisiei sunt prevăzute la art. 126 alin. (2) și (4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 La art. 20 - 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt         
nr. 62/26.03.2020 sunt stabilite prevederi referitoare la organizarea, 
funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 
 Conform prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 136 
alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 33 
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, 
pentru desfășurarea în mod legal a procedurii de adoptare a proiectelor de 
hotărâri sunt necesare avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean. 
 Având în vedere cele menționate și categoriile principale de atribuții ale 
consiliului județean prevăzute la art. 173 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre se propune organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii 
de activitate, după cum urmează:  

1. Comisia pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, prescurtat COMISIA 
pentru BUGET – FINANȚE;  
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2. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea 
Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor 
Istorice și de Arhitectură, prescurtat: COMISIA pentru URBANISM;  

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, prescurtat: 
COMISIA JURIDICĂ;  

4. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 
Familie, Protecție Copii și Culte, prescurtat COMISIA pentru CULTURĂ și 
ÎNVĂȚĂMÂNT;  

5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 
Comerț, prescurtat COMISIA pentru AGRICULTURĂ; 

 6. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement, prescurtat: COMISIA pentru MUNCĂ. 
 Fiecare comisie de specialitate va fi compusă dintr-un număr impar de 
consilieri județeni.  
 Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie 
de specialitate va fi stabilit de către consiliul județean, cu respectarea 
configurației politice rezultate în urma alegerilor locale desfășurate la data de 
27.09.2020 în Circumscripția Electorală Județeană Olt. 
 După stabilirea numărului de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri în 
fiecare comisie de specialitate, trebuie stabilită și componența nominală a 
fiecărei comisii de specialitate. 
 Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se va face de fiecare grup de 
consilieri județeni, avându-se în vedere opțiunea acestora, pregătirea lor 
profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.  

Consiliul județean stabilește componența comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate, care se aprobă prin hotărâre de consiliu.  
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele 
domenii de activitate își aleg în prima ședință un președinte și un secretar. 
 Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate este întocmit 
cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
 
 

                                       INIŢIATOR 
            PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

                                          Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT  

Serviciul Juridic - Contencios                                                                                          
Nr. 11236/29.10.2020                                        
 
                                                                           AVIZAT  
                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                Marinela - Elena ILIE 

                                                                                                         
                                                
                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                               RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: organizarea  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt  
în principalele domenii de activitate 

 
 
 Conform prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile   
art. 124 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după 
constituire, consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului județean. 

  Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019 și completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, după emiterea 
ordinului prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a consiliului județean, în prima ședință ordinară, Consiliul 
Județean Olt își organizează comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020, înregistrat 
la Consiliul Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, s-au constatat 
îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la 
data de 24.10.2020.  
 Având în vedere cele mai sus menționate se impune adoptarea 
unei hotărâri a Consiliului Județean Olt cu privire la organizarea 
Comisiilor de specialitate, în principalele domenii de activitate. 
  Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
județeni. Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a 
comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza 
comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul 
membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui 
grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența 
nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu 
respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul 
membrilor unei comisii este întotdeauna impar.   
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Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau 
consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește 
de către consiliul județean, cu respectarea configurației politice de la 
ultimele alegeri locale.   

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul județean,       
avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor 
profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de 
numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o 
comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 

Conform prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile   
art. 125 și art. 126 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului         
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:   
   a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului județean din 
domeniul lor de activitate;   
   b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintă consiliului județean;   
   c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului județean sau însărcinări date prin 
hotărâri ale consiliului județean, dacă acestea au legătură cu activitatea 
lor.   

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă și își 
aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor județeni ce o 
compun, câte un președinte și câte un secretar.  
 Atribuțiile principale ale președintelui comisiei de specialitate și ale 
secretarului comisiei sunt prevăzute la art. 126 alin. (2) și (4) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 La art. 20-23 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr.62/26.03.2020 sunt stabilite prevederi referitoare la organizarea, 
funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 
 Conform prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu prevederile  
art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a 
prevederilor art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Olt, pentru desfășurarea în mod legal a procedurii de 
adoptare a proiectelor de hotărâri sunt necesare avizele consultative ale 
comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 
 Față de cele anterior menționate și de categoriile principale de 
atribuții ale consiliului județean prevăzute la art. 173 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre se 
propune organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Olt în principalele domenii de activitate, după cum urmează:  
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1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, 
prescurtat COMISIA pentru BUGET – FINANȚE;  

2. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 
Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea 
Monumentelor Istorice și de Arhitectură, prescurtat: COMISIA pentru 
URBANISM;  

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, 
prescurtat: COMISIA JURIDICĂ;  

4. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prescurtat COMISIA pentru 
CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT;  

5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 
și Comerț, prescurtat COMISIA pentru AGRICULTURĂ; 

 6. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement, prescurtat: COMISIA pentru MUNCĂ. 
 Fiecare comisie de specialitate va fi compusă dintr-un număr impar 
de consilieri județeni.  
 Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare 
comisie de specialitate va fi stabilit de către consiliul județean, cu 
respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor locale 
desfășurate la data de 27.09.2020 în Circumscripția Electorală Județeană 
Olt. 
 După stabilirea numărului de locuri ce revine fiecărui grup de 
consilieri în fiecare comisie de specialitate, trebuie stabilită și componența 
nominală a fiecărei comisii de specialitate. 
 Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se va face de fiecare grup 
de consilieri județeni, avându-se în vedere, opțiunea acestora, pregătirea 
lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.  

Consiliul județean stabilește componența comisiilor de specialitate 
în principalele domenii de activitate, care se aprobă prin hotărâre de 
consiliu.  
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele 
domenii de activitate își aleg în prima ședință un președinte și un 
secretar. 
 Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de 
activitate este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 

                                                          Șef Serviciu  
                                    Serviciul Juridic - Contencios 
                                     Ana - Venera ȘTEFĂNESCU 
 
                                                                                    
A.R./2 ex. 


