
  
 

HOTĂRÂRE 
- PROIECT -  

                
cu privire la exercitarea temporară a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean  Olt 

 
            Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.698/21.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 

Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 
numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare 
și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale 
Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu modificările 
ulterioare; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.151/05.11.2020 cu privire la alegerea 
Vicepreședinților Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.5 lit.cc), art.171 alin.(2) și (3), art.179 alin.(5), art.181 alin.(1) și (2), art.188 
alin.(1) și (2) și art.192 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.i) și  

art. 196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
   Art. 1. În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a 
mandatului preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a 
mandatului, atribuţiile domnului Marius Oprescu – Președinte al Consiliului Județean Olt sunt 
exercitate de drept de către domnul ..................................... – Vicepreședinte al Consiliului Județean 
Olt, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de preşedinte al consiliului 
judeţean. 
  Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, persoanelor 
nominalizate la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
precum și Instituției Prefectului – județul Olt.   
  

INIȚIATOR 
     PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT, 

Marius OPRESCU  
                                                                          

                                                                                 AVIZAT 
                                                                                     Secretar General al Judeţului 

                                                                                     Marinela-Elena ILIE  
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Nr.19/21.01.2021 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Nr.698/21.01.2021 
 
 

                
 

REFERAT DE APROBARE 
 

     la proiectul de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean  Olt 

 
 

 
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt funcționează conform 

statului de funcții și a organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.167/26.11.2020, cu modificările ulterioare, la nivelul a 160 posturi, după cum 
urmează: 

• funcţii de demnitate publică     - 3 posturi; 

• funcții specifice      - 2 posturi; 

• funcţii publice      - 123 posturi; 

• funcţii aferente  
     personalului contractual                - 32 posturi. 
        Total                                                       - 160 posturi  
 

În temeiul prevederilor art.171 alin.(2)–(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliul judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales în 
condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de 
vot şi conduce şedinţele acestuia.  Funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi funcţia de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean sunt funcţii de demnitate publică.  

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. 

Astfel, pe data de 24.10.2020, a început, pentru domnul Marius Oprescu, noul 

mandat de Președinte al Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.188 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți. Vicepreședinții consiliului județean se 
aleg prin vot secret, cu majoritate absolută. Preşedintele consiliului judeţean desemnează 
prin dispoziţie care dintre cei doi vicepreşedinţi exercită primul atribuţiile sale în alte cazuri 
de absenţă decât cele prevăzute la art. 192 alin. (1).  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 151/05.11.2020, domnul Delureanu 
Virgil și domnul Ivan Ionuț - Cătălin au fost aleși Vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Olt pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean. 

Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Olt își exercită atribuțiile 
în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și 
a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020. 

Conform prevederilor art.192 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  în caz 
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de vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a 
mandatului preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate 
de exercitare a mandatului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de drept de unul 
dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean, prin vot secret, cu majoritate 
absolută, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de 
preşedinte al consiliului judeţean.  

Potrivit prevederilor art.179 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în 
situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca 
consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se face de către vicepreşedintele desemnat în 
condiţiile art. 192 alin. (1).  

De asemenea, potrivit prevederilor art.181 alin.(1) și (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, ședinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedintele 
consiliului judeţean sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 
192 alin. (1) sau (2), după caz.   
    În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în 
condiţiile art. 192 alin. (2), şedinţa este condusă de celălalt vicepreşedinte sau, în cazul în 
care şi acesta din urmă lipseşte, de un consilier judeţean, ales cu majoritate absolută.   

Potrivit prevederilor art.5 lit.cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
majoritatea absolută reprezintă primul număr natural strict mai mare decât jumătate 
din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial. 
 

Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la 

înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu 
privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților 
Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.151/05.11.2020 cu privire la 
alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.5 lit.cc), art.171 alin.(2) și (3), art.179 alin.(5), art.181 alin.(1) și 
(2), art.188 alin.(1) și (2) și art.192 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
propun desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Olt care va exercita de 
drept atribuțiile  președintelui  Consiliului Județean Olt, în caz de vacanţă a funcţiei 
de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a mandatului preşedintelui 
consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a 
mandatului de către președintele consiliului județean. 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 

propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                              APROB 
Serviciul Resurse Umane și                                                                                         PREŞEDINTE    
Managementul Unităților Sanitare                                                                            Marius OPRESCU                             
Nr.702/21.01.2021 
 
       

RAPORT 
 

la Proiectul de hotărâre referitor la exercitarea temporară a atribuţiilor 
 Preşedintelui Consiliului Judeţean  Olt 

 

 
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt funcționează conform statului de 

funcții și a organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.167/26.11.2020, cu modificările ulterioare, la nivelul a 160 posturi, după cum urmează: 

• funcţii de demnitate publică     - 3 posturi; 

• funcții specifice      - 2 posturi; 

• funcţii publice      - 123 posturi; 

• funcţii aferente  
     personalului contractual                - 32 posturi. 
        Total                                                       - 160 posturi  
 

În temeiul prevederilor art.171 alin.(2)–(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales în condiţiile legii pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele 
acestuia.  Funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi funcţia de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean sunt funcţii de demnitate publică.  

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. 

Astfel, pe data de 24.10.2020, a început, pentru domnul Marius Oprescu, noul 

mandat de Președinte al Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.188 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 
alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți. Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot 
secret, cu majoritate absolută. Preşedintele consiliului judeţean desemnează prin dispoziţie care 
dintre cei doi vicepreşedinţi exercită primul atribuţiile sale în alte cazuri de absenţă decât cele 
prevăzute la art. 192 alin. (1).  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 151/05.11.2020, domnul Delureanu Virgil și 
domnul Ivan Ionuț - Cătălin au fost aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt pe toată 
durata exercitării mandatului de consilier județean. 

Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Olt își exercită atribuțiile în 
conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor 
Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.167/26.11.2020. 

Conform prevederilor art.192 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  în caz de 
vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a mandatului 
preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a 



mandatului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de drept de unul dintre vicepreşedinţi, 
desemnat de consiliul judeţean, prin vot secret, cu majoritate absolută, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean.  

Potrivit prevederilor art.179 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situaţia în care 
preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă 
ordinară, aceasta se face de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 192 alin. (1).  

De asemenea, potrivit prevederilor art.181 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
ședinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedintele consiliului judeţean sau, în lipsa 
acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 192 alin. (1) sau (2), după caz.   
    În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în condiţiile 
art. 192 alin. (2), şedinţa este condusă de celălalt vicepreşedinte sau, în cazul în care şi acesta 
din urmă lipseşte, de un consilier judeţean, ales cu majoritate absolută.   

Potrivit prevederilor art.5 lit.cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, majoritatea absolută 
reprezintă primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în 
funcţie ai organului colegial. 

 
Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 
Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 
numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.151/05.11.2020 cu privire la alegerea 
Vicepreședinților Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.5 lit.cc), art.171 alin.(2) și (3), art.179 alin.(5), art.181 alin.(1) și (2), 
art.188 alin.(1) și (2) și art.192 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean 
Olt care va exercita de drept atribuțiile  președintelui  Consiliului Județean Olt, în caz de 
vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a mandatului 
preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a 
mandatului de către președintele consiliului județean. 
 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

 
 

                   Șef  serviciu                                                       Șef serviciu                         
      Serviciul Juridic - Contencios                                 Serviciul Resurse Umane      
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                       și Managementul Unităților Sanitare         
                                                                                                   Angela NICOLAE  


