
                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

                                                                       
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Olt 
 
 
Având în vedere: 
 

➢ Referatul de aprobare nr.3704/07.04.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt;  
➢ Raportul nr.3709/07.04.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
➢ Avizul nr.4264/28.04.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
➢ Avizul nr.4259/28.04.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
➢ Avizul nr.4256/28.04.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
➢ adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.1438/03.04.2020 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3608/03.04.2020; 
➢ Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

nr.13/10.03.2020 referitoare la transformare post, numire în funcție publică definitivă și 
stabilire drepturi salariale; 

➢ Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.18/31.03.2020 referitoare la transformare post, promovare în grad profesional superior 
celui deținut și stabilire drepturi salariale; 

➢ Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.19/31.03.2020 referitoare la transformare post, promovare în grad profesional superior 
celui deținut și stabilire drepturi salariale; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la 
înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia 
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu regulamentul 
înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018; 

➢ prevederile art.409 alin.(1) – (3) lit.a), art.475 lit.a), art.478 alin.(2) și art.28 alin.(1) din 
Anexa nr.6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.k),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  

coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă, începând cu data de 11.03.2020, transformarea postului aferent funcției 

publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimentului Mențiuni al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 în Statul de funcții al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.173/24.10.2019) în post de inspector, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a numirii 

în funcție publică de execuție definitivă a funcționarului public debutant la finalizarea 

perioadei de stagiu. 

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2020, transformarea a 2 posturi din statul de 
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.173/24.10.2019, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 
deținut, după cum urmează: 

- postul aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal 

din cadrul Compartimentului Mențiuni al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.18 în Statul de 

funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.173/24.10.2019) se transformă în post de  inspector, clasa I, grad profesional 

superior; 

- postul aferent funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Achiziții (poziția 

nr.21 în Statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019) se transformă în post de consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional principal. 

Art.3. Statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 
Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt și Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției 
Naționale  a Funcționarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”.                                                                           
 


