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                     -  PROIECT - 

                                           Nr. 43/15.03.2021

    

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al 

Consiliului Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt  
și consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv 

 al calității acestora 
 
 
 
 
Având în vedere:   

- Referatul de aprobare nr.  2578/15.03.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1379/2002 privind aprobarea stemei 
județului 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; 

- Prevederile art. 206 alin.(1)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile art. 64 alin.(1)-(6) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.62/26.03.2020; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului 
legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității 
acestora,  
 

   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,  



2 

 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

 

  Art. 1. (1) Se aprobă modelul legitimației Președintelui Consiliului 

Județean Olt, conform anexei nr. 1.  

         (2) Se aprobă modelul legitimației de Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Olt, conform anexei nr. 2.  

         (3) Se aprobă modelul legitimației de consilier județean din cadrul 

Consiliului Județean Olt, conform anexei nr. 3.  

  Art. 2.  Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de Președinte 

și Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, respectiv de consilier județean, 

conform anexei nr. 4.  

Art.  3.  Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 4. Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor și a semnelor 

distinctive se suportă din bugetul propriu al Județului Olt.  

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile 

Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 58/26.05.2005 cu privire la: adoptarea 

modelului legitimației pentru consilieri județeni, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-

Finanțe și Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri 

Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și 

Instituției Prefectului – Județul Olt.   

   

 

                                              INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

             Marius OPRESCU  
  

 

  

 

 

                                    AVIZAT                                                                                         
Secretarul General al Județului 

  Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                       Anexa nr. 1  

                  la Proiectul de Hotărâre nr. 43/15.03.2021  

   

  

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU PREȘEDINTELE CONSILIULUI  JUDEȚEAN OLT  

 

 
 

NOTĂ: 

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Se vor utiliza 
pentru litere cel mult 2 caractere tipografice, cu aspect sobru, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus.   
    2. Legitimația va fi confecționată din material plastic flexibil alb, având pe revers 
culoarea alb, cu grosimea de 0,3 'f7 0,5 mm și va avea lungimea de 80 mm și lățimea       
de 55 mm.   

 

       DIRECTOR EXECUTIV 
       Direcția Economică, Buget-Finanțe 

      Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 
 

 
                                    Șef Serviciu                                                                     
                                 Serviciul Administrație Publică și                                      

                                                               Monitorizare Proceduri Administrative                                    
                                                                   Adrian LĂCRARU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                   Anexa nr. 2  

                  la Proiectul de Hotărâre nr. 43/15.03.2021  

   

  

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI  JUDEȚEAN OLT  

 

 

 
 

 

NOTĂ: 

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Se vor utiliza 
pentru litere cel mult 2 caractere tipografice, cu aspect sobru, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus.   
    2. Legitimația va fi confecționată din material plastic flexibil alb, având pe revers 
culoarea alb, cu grosimea de 0,3 'f7 0,5 mm și va avea lungimea de 80 mm și lățimea       
de 55 mm.   

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV 
       Direcția Economică, Buget-Finanțe 

      Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 

                                  Șef Serviciu                                                                     
                                Serviciul Administrație Publică și                                      

                                                            Monitorizare Proceduri Administrative                                    
                                                                 Adrian LĂCRARU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                   Anexa nr. 3  

                  la Proiectul de Hotărâre nr. 43/15.03.2021  

   

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN  

                     

 

 

NOTĂ: 

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Se vor utiliza 
pentru litere cel mult 2 caractere tipografice, cu aspect sobru, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus.   
    2. Legitimația va fi confecționată din material plastic flexibil alb, având pe revers 
culoarea alb, cu grosimea de 0,3 'f7 0,5 mm și va avea lungimea de 80 mm și lățimea       
de 55 mm.   
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV 
       Direcția Economică, Buget-Finanțe 

      Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 
 

                                    Șef Serviciu                                                                     
                                Serviciul Administrație Publică și                                      

                                                        Monitorizare Proceduri Administrative                                    
                                                                     Adrian LĂCRARU 
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   CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                   Anexa nr. 4  

                  la Proiectul de Hotărâre nr. 43/15.03.2021  

   

 

  

1. MODELUL SEMNULUI DISTINCTIV AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

JUDEȚEAN OLT 

   

  

 
 

  

2. MODELUL SEMNULUI DISTINCTIV AL VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

JUDEȚEAN OLT 
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3. MODELUL SEMNULUI DISTINCTIV AL CONSILIERULUI JUDEȚEAN 

 

 

 
NOTĂ:  

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată având forma 

unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului 

României, Stema României în cazul Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean 

Olt, respectiv stema județului Olt pentru consilierii județeni și precizarea calității alesului 

local. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV 
       Direcția Economică, Buget-Finanțe 

      Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  Șef Serviciu                                                                     
                                Serviciul Administrație Publică și                                      

                                                            Monitorizare Proceduri Administrative                                    
                                                                  Adrian LĂCRARU 
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Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de 
Președinte al Consiliului Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean 

Olt și consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv  
al calității acestora  

 

 
Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea modelului legitimației de 

Președinte și Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, de consilier județean și a 
modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

Potrivit prevederilor art. 171 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri 
județeni și se completează cu președintele consiliului județean, ales în condițiile 
legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020 s-a constatat 
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 
24 octombrie 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/05.11.2020 domnii  Virgil 
Delureanu și Cătălin-Ionuț Ivan au fost aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean 
Olt pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean.  
 În conformitate cu prevederile art. 206 alin.(1)-(6) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 64 alin. (1)-(6) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, după depunerea 
jurământului de președintele consiliului județean, acestuia i se înmânează 
legitimația, semnată de președintele ședinței în care a fost adoptat modelul 
acesteia, un semn distinctiv al calității de președinte al consiliului județean, pe 
care acesta are dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a 
mandatului, precum și o eșarfă, în culorile drapelului național al României. 
Legitimația președintelui consiliului județean este înmânată de către secretarul 
general al județului.   

 După alegerea vicepreședintelui consiliului județean, acestuia i se 
înmânează legitimația, semnată de președintele consiliului județean, precum și 
un semn distinctiv al calității de vicepreședinte al consiliului județean. Legitimația 
vicepreședintelui consiliului județean este înmânată de către secretarul general al 
județului.   
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 După declararea ca legal constituit a consiliului județean, consilierilor în 
funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului 
județean, semnată de președintele consiliului județean, și primesc un semn 
distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au 
dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.    

Modelul legitimației de președinte al consiliului județean, de 
vicepreședinte al consiliului județean, de consilier județean și modelul 
semnului distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   

Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, 
respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.   
    Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, 
cu titlu evocativ.   
 Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului 
legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității 
acestora, au fost aprobate și modelul legitimației președintelui consiliului 
județean, modelul legitimației de vicepreședinte al consiliului județean, 
modelul legitimației de consilier județean, precum și modelul semnului 
distinctiv al calității de reprezentant ales pentru aceștia, prevăzute la litera 
D din anexele nr. 1-3, respectiv la literele D, E și G din anexa nr. 4 la 
hotărârea guvernului. 
 La litera H din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2021 privind 
stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului 
distinctiv al calității acestora, sunt prevăzute următoarele dispoziții care privesc și 
legitimațiile pentru președintele consiliului județean, vicepreședintele consiliului 
județean și consilierii județeni, după cum urmează: 
 1. În toate cazurile materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele 
vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se 
recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând 
diferențierea de mărime și îngroșare prezentate în modelele din anexele nr. 1-3 la 
hotărârea guvernului.   

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi, în funcție 
de posibilitățile locale:   
    a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe 
carton, pe al cărui revers s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau 
lucioasă, având culoarea negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis;   
    b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea 
alb, negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după 
tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în 
prezent în acest scop;   
    c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 'f7 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la lit. b).   
  3. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.   

În toate cazurile legitimațiile vor avea în colțul din stânga sus marcate: 
culorile drapelului României, unde culoarea albastră este dispusă în partea de 
sus, precum și Stema României.  

Totodată, conform precizărilor din modelele legitimațiilor pentru 
președintele consiliului județean, vicepreședintele consiliului județean și consilierii 
județeni, prevăzute la litera D din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului 
nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 
modelului semnului distinctiv al calității acestora, în colțul din dreapta sus se va 
insera stema județului Olt, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului      
nr. 1379/2002. 
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        Legitimațiile își păstrează valabilitatea până la încetarea mandatului 
președintelui și vicepreședinților consiliului județean, respectiv mandatului 
consilierilor județeni.  
 La litera I din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.18/2021, sunt 
prevăzute dispoziții care privesc și semnele distinctive ale președintelui consiliului 
județean, vicepreședintelui consiliului județean și consilierilor județeni, astfel: 

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având 
forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile 
drapelului României, Stema României în cazul președinților consiliilor județene și 
vicepreședinților consiliilor județene, respectiv stema județului pentru consilierii 
județeni și precizarea calității alesului local.  

Conform precizărilor de la literele D, E și G din anexa nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și 
a modelului semnului distinctiv al calității acestora, în cadrul semnelor distinctive 
ale președintelui consiliului județean, vicepreședintelui consiliului județean și 
consilierilor județeni se va înscrie denumirea unității administrativ - teritoriale 
respective. 

Modelul legitimației de Președinte al Consiliului Județean Olt, 
Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și modelul 
semnului distinctiv al calității acestora, propuse a fi adoptate, sunt prevăzute în 
anexele nr. 1 - 4 la proiectul de hotărâre. 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se mai propune și încetarea 
aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 58/26.05.2005 cu privire la: 
adoptarea modelului legitimației pentru consilieri județeni. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost redactat. 

  
 
                                                            INIȚIATOR 

      PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
       Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Direcția Economică, Buget - Finanțe                                                       APROB                                                                 
Serviciul Administrație Publică și                                                              PREȘEDINTE                                                                   
Monitorizare Proceduri Administrative                                            Marius OPRESCU                             
Nr. 2581/15.03.2021   
                               
 
                                                                                                                AVIZAT 
                                                                                                       VICEPREŞEDINTE 
                                                                                                       Cătălin-Ionuț IVAN 

                      
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de 

Președinte al Consiliului Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean 
Olt și consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv  

al calității acestora 
               
 

Potrivit prevederilor art.171 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri 
județeni și se completează cu președintele consiliului județean, ales în condițiile legii 
pentru alegerea autorităților administrației publice locale. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020 s-a constatat 
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24 
octombrie 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.151/05.11.2020 domnii Virgil 
Delureanu și Cătălin-Ionuț Ivan au fost aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt 
pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean.  
 În conformitate cu prevederile art. 206 alin.(1)-(6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 64 alin. (1)-(6) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   
nr. 62/26.03.2020, după depunerea jurământului de președintele consiliului județean, 
acestuia i se înmânează legitimația, semnată de președintele ședinței în care a fost 
adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calității de președinte al consiliului 
județean, pe care acesta are dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a 
mandatului, precum și o eșarfă, în culorile drapelului național al României. Legitimația 
președintelui consiliului județean este înmânată de către secretarul general al 
județului.   

 După alegerea vicepreședintelui consiliului județean, acestuia i se înmânează 
legitimația, semnată de președintele consiliului județean, precum și un semn distinctiv 
al calității de vicepreședinte al consiliului județean. Legitimația vicepreședintelui 
consiliului județean este înmânată de către secretarul general al județului.   

 După declararea ca legal constituit a consiliului județean, consilierilor în funcție 
li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului județean, 
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semnată de președintele consiliului județean, și primesc un semn distinctiv al calității 
lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe 
întreaga durată a mandatului.    

Modelul legitimației de președinte al consiliului județean, de 
vicepreședinte al consiliului județean, de consilier județean și modelul semnului 
distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   

Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a 
eșarfelor se suportă din bugetul local.  Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, 
după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.   
 Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului 
legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, au 
fost aprobate și modelul legitimației președintelui consiliului județean, modelul 
legitimației de vicepreședinte al consiliului județean, modelul legitimației de 
consilier județean, precum și modelul semnului distinctiv al calității de 
reprezentant ales pentru aceștia, prevăzute la  litera D din anexele nr. 1-3, 
respectiv la literele D, E și G din anexa nr. 4 la hotărârea guvernului. 
 La litera H din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2021 sunt 
prevăzute următoarele dispoziții care privesc și legitimațiile pentru președintele 
consiliului județean, vicepreședintele consiliului județean și consilierii județeni, după 
cum urmează: 
 1. În toate cazurile materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi 
negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă 
utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime 
și îngroșare prezentate în modelele din anexele nr. 1-3 la hotărârea guvernului.   

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi, în funcție de 
posibilitățile locale:   
    a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe 
carton, pe al cărui revers s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau 
lucioasă, având culoarea negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis;   
    b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, 
negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire 
prin laminare în folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în 
acest scop;   
    c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 'f7 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la lit. b).   
  3. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.   

În toate cazurile legitimațiile vor avea în colțul din stânga sus marcate: culorile 
drapelului României, unde culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum și 
Stema României.  

Totodată, conform precizărilor din modelele legitimațiilor pentru președintele 
consiliului județean, vicepreședintele consiliului județean și consilierii județeni, 
prevăzute la litera D din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr.18/2021 privind 
stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al 
calității acestora, în colțul din dreapta sus se va insera stema județului Olt, prevăzută 
în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1379/2002. 

Legitimațiile își păstrează valabilitatea până la încetarea mandatului 
președintelui și vicepreședinților consiliului județean, respectiv mandatului consilierilor 
județeni.  
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La litera I din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.18/2021, sunt prevăzute 
dispoziții care privesc și semnele distinctive ale președintelui consiliului județean, 
vicepreședintelui consiliului județean și consilierilor județeni, astfel: 

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având 
forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile 
drapelului României, Stema României în cazul președinților consiliilor județene și 
vicepreședinților consiliilor județene, respectiv stema județului pentru consilierii 
județeni și precizarea calității alesului local.  

Conform precizărilor de la literele D, E și G din anexa nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 
modelului semnului distinctiv al calității acestora, în cadrul semnelor distinctive ale 
președintelui consiliului județean, vicepreședintelui consiliului județean și consilierilor 
județeni se va înscrie denumirea unității administrativ - teritoriale respective.  

Față de cele menționate prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
- aprobarea modelelor legitimațiilor de Președinte al Consiliului Județean Olt, 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelelor 
semnului distinctiv al calității acestora, conform anexelor nr. 1 - 4 la proiectul de 
hotărâre; 

- încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 58/26.05.2005 cu 
privire la: adoptarea modelului legitimației pentru consilieri județeni. 
           Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, motiv pentru care propunem adoptarea lui în forma în care a fost redactat.  
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