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                                                                                                       PROIECT 

                                                     HOTĂRÂRE 
pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate 

 
 
 
 
 
 
 Având în vedere : 
         - referatul de aprobare nr. 11949/17.11.2020 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; 
      - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/05.11.2020 cu privire la: alegerea 
Vicepreședinților Consiliului Județean Olt; 
         - cererea domnului IVAN Cătălin - Ionuț privind renunțarea la calitatea de 
membru al Comisiei pentru BUGET – FINANȚE a Consiliului Județean Olt, 
înregistrată sub nr. 11916/16.11.2020;  
         - cererea domnului DELUREANU Virgil privind renunțarea la calitatea de 
membru al Comisiei pentru BUGET – FINANȚE a Consiliului Județean Olt, 
înregistrată sub nr. 11941/16.11.2020; 
        - prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu prevederile art. 124-125 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art. 20-21 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. 
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        Art. I. Litera a) a articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt                  
nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Olt în principalele domenii de activitate, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
           ” a) COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: 

1.  NEDELEA Ioan  
2.  POPESCU Constantin  
3.  BĂRBULETE Ion Adrian  
4.  CIUCU Gheorghe Alin Sorin 
5.  GHENCEA Gigi-Nicolae.” 

       Art. II. Prezenta hotărâre se comunică domnului DELUREANU Virgil și 
domnului IVAN Cătălin-Ionuț, vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt, persoanelor 
nominalizate la art. I din prezenta hotărâre, 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 pentru modificarea articolului 3 litera a) din 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 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 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 
alin. (1) și (2) 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, ai căror membri pot fi numai consilierii 
județeni. 

Potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) și (2) 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, ai căror membri pot fi numai 
consilierii județeni. 

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 
principalele domenii de activitate, precum și componența Comisiilor de 
specialitate, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt             
nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate. 

Conform prevederilor literei a) a articolului 3 din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate, 
Comisia pentru BUGET – FINANȚE are următoarea componență: 

1. DELUREANU Virgil;  
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2. IVAN Cătălin - Ionuț;  
3. NEDELEA Ioan;  
4. POPESCU Constantin;  
5. BĂRBULETE Ion Adrian;  
6. CIUCU Gheorghe Alin Sorin; 
7. GHENCEA Gigi-Nicolae. 

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt              
nr. 151/05.11.2020 cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului 
Județean Olt, domnii DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin - Ionuț au fost aleși, 
începând cu data de 05.11.2020, Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt pe 
toată durata exercitării mandatului de consilier județean. 

  Prin cererile înregistrate la Consiliul Județean Olt sub                              
nr. 11916/16.11.2020 și nr. 11941/16.11.2020, domnii IVAN Cătălin - Ionuț și 
DELUREANU Virgil au renunțat la calitatea de membri ai Comisiei pentru 
BUGET – FINANȚE, deoarece au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Olt. 

  Având în vedere cele anterior menționate se impune modificarea 
componenței Comisiei pentru BUGET – FINANȚE, astfel încât domnii 
DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin - Ionuț, vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Olt, să nu mai facă parte din această comisie.  

  Față de cele mai sus arătate, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care se propune modificarea literei a) a articolului 3 din Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii 
de activitate, care va avea următorul cuprins: 
           ” a) COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: 

1. NEDELEA Ioan  
2. POPESCU Constantin  
3. BĂRBULETE Ion Adrian  
4. CIUCU Gheorghe Alin Sorin 
5. GHENCEA Gigi-Nicolae.” 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 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. 11953/17.11.2020                                        
 
                                                                            
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                               RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 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) și (2) 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, ai căror membri pot fi 
numai consilierii județeni.  
       Potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) și (2) 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, ai căror membri pot fi numai consilierii județeni. 
       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.  
       Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 
principalele domenii de activitate, precum și componența Comisiilor de 
specialitate, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt     
nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate. 
       Conform prevederilor literei a) a articolului 3 din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de 
activitate, Comisia pentru BUGET – FINANȚE are următoarea 
componență: 

1. DELUREANU Virgil;  
2. IVAN Cătălin - Ionuț;  
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3. NEDELEA Ioan;  
4. POPESCU Constantin;  
5. BĂRBULETE Ion Adrian;  
6. CIUCU Gheorghe Alin Sorin; 
7. GHENCEA Gigi-Nicolae. 

       În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt      
nr. 151/05.11.2020 cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului 
Județean Olt, domnii DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin - Ionuț au fost 
aleși, începând cu data de 05.11.2020, Vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Olt pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean. 
       Prin cererile înregistrate la Consiliul Județean Olt sub                      
nr. 11916/16.11.2020 și nr. 11941/16.11.2020, domnii IVAN Cătălin - 
Ionuț și DELUREANU Virgil au renunțat la calitatea de membri ai 
Comisiei pentru BUGET – FINANȚE, deoarece au fost aleși 
vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt. 
       Având în vedere cele anterior menționate se impune modificarea 
componenței Comisiei pentru BUGET – FINANȚE, astfel încât domnii 
DELUREANU Virgil și IVAN Cătălin - Ionuț, vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Olt, să nu mai facă parte din această comisie. 
       Față de cele mai sus arătate, a fost inițiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care se propune modificarea literei a) a articolului 3 din 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 cu privire la: 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 
principalele domenii de activitate, care va avea următorul cuprins: 
           ” a) COMISIA pentru BUGET – FINANȚE: 

1. NEDELEA Ioan  
2. POPESCU Constantin  
3. BĂRBULETE Ion Adrian  
4. CIUCU Gheorghe Alin Sorin 
5. GHENCEA Gigi-Nicolae.” 

       Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 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. 


