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O R D I N 
 
Orivind: constituire GruO tehnic de lucru al Comisiei tehnice judeţene  

 
Având în vedere: 

- Legea de revizuire a vonstituţiei României publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

798/18.09.2018; 

- Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OUG nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

referendumului naţional pentru revizuirea vonstituţiei; 

- Hotărârea Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al 

referendumului naţional pentru revizuirea vonstituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

- Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional 

pentru revizuirea vonstituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

- Adresele conducătorilor serviciilor publice deconcentrate de desemnare a reprezentanţilor în 

grupul tehnic de lucru; 

- Referatul nr. 28823/20.09.2018 al Serviciului Verificarea Legalităţii, a Aplicării Actelor 

Normative; 

În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI OLT, emite următorul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1 Începând cu data de 20.09.2018, se constituie Grupul tehnic de lucru al vomisiei 

tehnice judeţene Olt, în următoarea componenţă: 

• Ioniţă Radu-George – Subprefectul Judeţului Olt; 

• Miu Virgil – D.R.S. Olt; 

• Puţureanu Ionel Mihăiţă – A.J.F.P. Olt; 

• Rişcă Florin Adrian – I.Ş.J. Olt; 

• vincă Talia – D.S.P. Olt; 

• Petre Adrian – v.J.P. Olt; 

• Iorga Gheorghe – D.v. Olt; 

• Stancu Iulian Dragoş – A.J.O.F.M Olt; 
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• Măricuţoiu Antoanel Florin– D.S.V.S.A. Olt; 

• Ghenea vătălin Florin– A.J.P.I.S. Olt; 

• Vasiloaca Jan – D.A.J. Olt; 

• Lăluci Daniela Mariana – I.T.M. Olt; 

• Georgescu Monica – A.P.M. Olt. 

• Ostroveanu Dragoş-Georgel – v.A.S. Olt; 

• Luţă Laurenţiu – G.N.M.-v.J. Olt; 

• viobanu vonstantin – v.J.P.v. Olt; 

Art. 2 (1) Grupul tehnic de lucru al comisiei tehnice judeţene va urmări şi va soluţiona 

operativ problemele curente din vircumscripţia electorală judeţeană, în procesul de organizare şi 

desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea vonstituţiei. 

(2) Grupul tehnic de lucru îşi desfăşoară activitatea sub conducerea subprefectului judeţului 

Olt, domnul Radu-George Ioniţă.  

(3) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii 

acestuia sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.  

(4) vondiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija 

prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului delegat în grupul tehnic de 

lucru se achită de unităţile de la care aceştia provin. 

Art. 3 Prezentul ordin va fi comunicat membrilor prin grija vompartimentului Informare, 

Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă. 

 

     
 

                  P R E F E C T   
            Petre-Silviu NEACŞU                                             
 
     
        
 
      
                                                                                                        VIZĂ LEGALITATE 
                    Şef Serviciu  
               Verificarea Legalităţii,      
                     a Aplicării Actelor Normative                
                                                          Nicoleta Şerban 
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