
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                       
                   cu privire la :    -  transformare post,  
                                           -  promovare în grad profesional imediat superior celui 

deținut și stabilire drepturi salariale 
 
   Având în vedere : 
   -  expunerea de motive nr. 7926 din 17.07.2015 la proiectul de  hotărâre nr. 7927 

din 17.07.2015; 
   -  raportul nr. 7928 din 17.07.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

    Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
   - raportul nr. 8373 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 

Activităţi Sportive şi de Agrement; 
   -  raportul nr. 8419 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,    

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
  - raportul nr. 8387 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 

Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

   -  raportul nr. 8361 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

   -  rezultatul final al concursului din data de 15.07.2015, consemnate în Raportul  final 
nr. 7905 din 16. 07 2015; 

          -  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101 din 29.07.2013 cu privire la   
aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, 

   -  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 cu privire la 
numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi stabilire drepturi 
salariale; 

   - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 68/25.06.2015 cu privire la          
organizarea în trimestrul al III –lea al anului 2015 a examenului de promovare a 
persoanelor încadrate în funcţii contractuale din cadrul aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Olt care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional 
imediat superior, constituire comisie de examen, comisie de soluţionare a contestaţiilor 
şi desemnare secretar la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, 
organizat în trimestrul al III – lea al anului 2015;    

   - prevederile art. 4, art. 6 alin. (1), art. 68 alin. (1) și 69 alin. (1) și alin. (2) din 
Regulamentul privind promovarea personalului contractual din cadrul aparatului 
de specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, 
precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 



Judeţean Olt, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 174 
din 28.05.2015; 

   - prevederile art. 1, art. 2 lit. a) şi f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;  

   -  prevederile art. 6 alin. (4), art. 12, art. 21, art. 26 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din 
Legea nr. 284/2010 - Lege  - cadru privind salarizarea unitară a   personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

   -  prevederile art. 5 alin. (1), alin. (11) și alin. (5), art. 7 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salariile personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015; 

   -  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 208/01.07.2015 
referitoare la aprobarea STATULUI DE PERSONAL pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judeţean Olt, cu drepturile salariale, începând cu data de 01.07.2014; 

   -  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 353/07.06.2010 
cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 
din Anexa nr. I şi art. 9 alin. (1) din Anexa nr. III la Legea – cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, modificată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  nr. 361/25.06.2010, 

 
        În temeiul art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) 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. Se aprobă transformarea postului de consilier juridic, grad profesional 
debutant, nivel studii S, din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Județean Olt (poziția nr. 1 în statul de funcții al aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
101/29.07.2013, cu modificările ulterioare) în post de consilier juridic, grad 
profesional II,  nivel studii S. 

      Art. 2. Se aprobă promovarea domnișoarei Dana - Alexandra MARINEAŢĂ - 
consilier juridic, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Județean Olt, într –o funcție de execuție aferentă 
personalului contractual cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv 
promovarea în funcția de execuție de consilier juridic, grad profesional II, nivel 
studii S. 
      Art. 3. Fișa postului domnișoarei Dana - Alexandra MARINEAŢĂ se modifică și 
se completează cu noi atribuții. 
     Art. 4. Se stabilesc drepturile salariale pentru domnișoara Dana - Alexandra 
MARINEAŢĂ corespunzătoare funcției de execuție, aferentă personalului contractual, 
de consilier juridic, grad profesional II, nivel studii S, clasa de salarizare 33, după cum 
urmează: 

                   I. Salariu de bază:                                                             -  1.168 lei; 
                  II. Spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare:   -     117 lei; 
                      TOTAL cuantum brut drepturi salariale:                     -   1.285 lei. 

    Art. 5. Statul de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 101 din 
29.07.2013, cu modificările ulterioare, Statul de personal, aprobat prin Dispoziția 



Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 208/01.07.2015, cu modificările ulterioare și 
Anexa la Regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. I 
şi art. 9 alin. (1) din Anexa nr. III la Legea – cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, aprobat prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 353 din 07.06.2010, modificată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 361/25.06.2010, se modifică în 
mod corespunzător. 
   Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi 

încetează aplicabilitatea. 
        Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.08.2015 şi 

se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Financiar – 
Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt, Secretarului Judeţului Olt, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt, domnişoarei Marineaţă Dana – Alexandra în vederea aducerii la 
îndeplinire și Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru” și o abținere. 
 


