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H O T Ă R Â R E

                cu privire la: înfiinţare post,  aferent personalului contractual, în cadrul
                             Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, pe

perioada derulării  proiectului ,,Sistem integrat
de management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect
finanţat din fonduri externe nerambursabile

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1522 din 20.02.2012 cu privire la aprobarea proiectului de

hotărâre nr. 1523  din 20.02.2012;
- adresa nr. 28884 din 21.11.2011 a Instituţiei Prefectului, Judeţul Olt, înaintată

Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 10685  din 22.11.2011;
- raportul  nr. 11354 din 12.12.2011 întocmit de doamna  Solduban Angela – Şef

serviciu la Serviciul Unitatea de Implementare  a Proiectelor din cadrul Direcţiei
Programe şi Strategii de Mediu;

- raportul nr. 1524  din 20.02.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii
Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- raportul nr. 1592  din 21.02.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;

- raportul nr. 1595  din 21.02.2012 al  Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială,
Activităţi Sportive şi de Agrement;

- raportul nr. 1613  din 22.02.2012 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale,
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Judeţului;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 99 din 12.08.2010 cu privire la
aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr total de funcţii
publice şi pondere funcţii publice pe categorii pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;
- prevederile pct. 4 din Anexa la  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010

pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările  ulterioare,
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În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 97 alin. (1)  din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea unui post aferent personalului contractual de
Consilier, grad profesional IA, nivel studii S,  în cadrul Serviciului Unitatea de
Implementare a Proiectelor, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada
derulării proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”,
proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea cu un post,  aferent personalului contractual,
a numărului de 9 posturi aferente Serviciului Unitatea de Implementare a
Proiectelor din cadrul Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu şi implicit,
suplimentarea cu un post a  numărului de 16 posturi aferente Direcţiei Programe
şi Strategii de Mediu, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99 din
12.08.2010.

Art. 3. Numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99
din 12.08.2010, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 şi art. 2 din
prezenta hotărâre.

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

Art. 5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.03.2012 şi se
comunică Direcţiei  Economice,  Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei Programe şi
Strategii de Mediu,  Serviciului Unitatea de Implementare a  Proiectelor şi Serviciului
Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

                CONTRASEMNEAZĂ
                                                            Secretar al Judeţului

                                                                      Marin DOBRE
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