
  
 

 HOTĂRÂRE    
 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de Director general al 
Serviciului Județean de Pază Olt  

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7198/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.7199/19.07.2017; 

- raportul nr. 7200/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare; 

- raportul nr.7452/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7487/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.89/22.09.2005 cu privire la 
înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Județean de Pază Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 81/25.05.2017  cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/31.01.2013 cu privire la 
numirea directorului general al Serviciului Județean de Pază Olt; 

- Contractul individual de muncă, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat 
prin Președinte – domnul Paul Stănescu și domnul Popa Emil-Costin – director 
general al Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr.762/21.01.2013 și la Serviciul Județean de Pază Olt sub 
nr.437/21.01.2013, modificat prin actul adițional nr.1/24.06.2016; 

- prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și 
alin.(2) lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice și art.4 - Funcţii de conducere din Capitolul I. (Salarii de 
bază) al Anexei nr.VII (Reglementări specifice personalului din autorităţile şi 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, 
sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în 
coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul 
Parlamentului) la legea – cadru, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), 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: 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Popa Emil-Costin – Director 
general, gradul II, nivel studii S, clasa de salarizare 82 la Serviciul Județean de Pază Olt, 
se reîncadrează în funcția de conducere de Director general, gradul II. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Serviciului Județean de Pază Olt, domnului Popa 
Emil-Costin, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

 

PREŞEDINTELE  
Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi ,,pentru”. 


