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HOTĂRÂRE
cu privire la desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității
de șanse între femei și bărbați Olt (COJES)

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.9312/22.08.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.9313/22.08.2019;
- Raportul 9320/22.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr.9466/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- Raportul nr.9452/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive
și de Agrement;
- Raportul nr.9472/27.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt nr.10690/CAJ OLT/12.08.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.9082/14.08.2019, cu privire la nominalizare
secretar executiv în structura de conducere a comisiei județene în domeniul egalității de
șanse intre femei și bărbați COJES OLT;
- prevederile art.25 alin.(1) – (3) și (8) - (9) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată (3), cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.1-3, art. 4 alin.(1), art.8-10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1054/2005, modificată și
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2017,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și f), art. 182 alin.(1) și (4), coroborat cu art.139 alin.(1)
și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se desemnează doamna Burciu Mihaela, consilier clasa I, grad profesional
superior la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de secretar executiv în structura de
conducere a comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Olt
(COJES).
Art.2. Se desemnează doamna Vilău Alina-Maria, consilier clasa I, grad profesional
superior la Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al
Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de secretar

executiv supleant în structura de conducere a comisiei județene în domeniul egalității de
șanse între femei și bărbați Olt (COJES).
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Burciu Mihaela, doamnei Vilău AlinaMaria, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.

