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H O T Ă R Â R E   
 

     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       

 
   -  expunerea de motive nr. 6369 din 18.06.2015 la proiectul de hotărâre nr. 6370 

din 18.06.2015; 
     - raportul nr. 6371/18.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 6572 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 

Activităţi Sportive şi de Agrement; 
-   raportul nr. 6570 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr. 6624 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 
-  raportul nr. 6621 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
     -  prevederile art. 791, art. 794 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 

cu privire la aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

     -  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; 

- contractul individual de muncă nr. 310 din 08.08.2014, încheiat pe perioadă  
nedeterminată, între Consiliul Judeţean Olt în calitate de angajator şi domnişoara   
MARINEAŢĂ Dana Alexandra în calitate de angajat; 

     - referatul de evaluare al consilierului juridic debutant nr. 5960/04.06.2015, 
întocmit de domnul Gabriel BULETEANU - secretar al Judeţului;    

     -  adresa nr. 5980 din 04.06.2015 a Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare referitoare la solicitare reprezentanţi Sindicatul „CONSOLT”; 
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     - adresa nr. 21 din 05.06.2015 a Sindicatului „CONSOLT”, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6216 din 12.06.2015 referitoare la desemnare 
reprezentanţi; 

     -  prevederile art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 art. 8, art. 21 – 26 şi art. 68 alin. (1) 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,  
 
 În temeiul art. 97 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) 

 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 organizarea în trimestrul al III –lea al anului 2015 a 

examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a domnişoarei 
Dana - Alexandra MARINEAŢĂ – consilier juridic debutant în cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt. 

              (2) Organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat 
superior, stabilirea datei şi publicitatea examenului, se realizează de către Serviciul 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, conform prevederilor art. 10 şi art. 12 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. 

Art. 2. (1) Se constituie Comisia de examen la examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior a domnişoarei Dana Alexandra MARINEAŢĂ – consilier 
juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, în 
următoarea componenţă:  

  - Valeria GĂLAN                                   -  Consilier judeţean - preşedinte;                                                                                                                                                                          
       - Mirela Cristiana SMARANDACHE  -  Consilier juridic, grad profesional principal                 

Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări;                                                                                   
       - Costinel NETCU                                 -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT. 
     (2) Membrii supleanţi ai comisiei constituită la alin. (1) sunt următorii: 
       - Nicolae STANCU                                -  Consilier judeţean ;                                                                                                                                                                                                                                                              
       - Flavius - Daniel COSTACHE         - Consilier în cadrul aparatului de specialitate 
                                                                               al Consiliului Judeţean Olt; 
       - Cornel NICULA                              -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT. 

Art. 3. (1) Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior a domnişoarei Dana Alexandra 
MARINEAŢĂ – consilier juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt, în următoarea componenţă:  

  -  Nicolae VITAN                                     - Consilier judeţean - preşedinte;               
  - Alin – George RUŢĂ                  - Consilier juridic, grad profesional superior                  

Serviciul Juridic Contencios; 
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  - Sorin Nicolae CONSTANTINESCU    -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT; 
     (2) Membrii supleanţi ai comisiei constituită la alin. (1) sunt următorii: 

  - Dorin Teodor POSTELNICU               -  Consilier judeţean ;                                                                                                                                                                                                                                                                        
       -  Aurora SÎRBU                               - Consilier în cadrul aparatului de specialitate 
                                                                                     al Consiliului Judeţean Olt ;                                                                                   
       - Elena ŢONEA                                 -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT.  
     Art. 4. Se numeşte secretar al Comisiei de examen şi al Comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor doamna Ionica GHEORGHE - inspector, clasa I, grad profesional 
principal, nivel studii S la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.   
     Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate la art. 2 - 3 în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt şi domnişoarei Dana Alexandra MARINEAŢĂ. 

 
 

 
 

 
                                                   PREŞEDINTE 
                                                Paul STĂNESCU 

                                                        
                              

CONTRASEMNEAZĂ                                  
                                                                          Secretar  al  Judeţului                     
                                                                          Gabriel BULETEANU 
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                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ,,pentru”. 


