
                                                                                                                                                                                                                 
      

 HOTĂRÂRE    
 

            cu privire la: încetare  exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de  
    conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt 
 

     Având în vedere:  
     

- expunerea de motive nr.5611/25.05.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.5612/25.05.2015; 

- raportul nr.5613/25.05.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unității Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

- raportul nr.5744/27.05.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr.5702/27.05.2015 al Comisiei pentru muncă,protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 

- raportul nr.5737/27.05.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- raportul nr.5756/27.05.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat 
al județului; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.33/26.03.2015   cu privire la 
modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției 
publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
 

În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e), art. 97 alin. (1), art. 45 alin. (1) 
coroborat cu art. 98 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 

Art.1.(1) Se aprobă încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt de către domnul Cătănoiu Marian - Șef serviciu la Serviciul Stare 
Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
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(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Județean nr.33/26.03.2015 cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt precum și orice altă prevedere 
contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

(3)  Urmare a celor dispuse la alin. (1) și (2), domnul Cătănoiu Marian va reveni 
la funcția publică deținută anterior, respectiv funcția publică de conducere de Șef 
Serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 28.05.2015 şi se 
comunică Direcţiei Economice Buget - Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu 
Marian în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

                                  
      
 
       
             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                  Secretar  al  Judeţului                     
    Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru. 
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