
                                                                                                                                                                                                          
     
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt 

 
 

Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.11031/13.10.2015 cu privire la  Proiectul de hotărâre nr. 

11032/13.10.2015; 
- Raportul nr.11033/13.10.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare; 
- Raportul nr.11768/28.10.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț; 
- Raportul nr.11777/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11812/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 

sportive și de agrement; 
- Adresa nr.2420/11.09.2015 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10119/16.09.2015; 
- Dispoziția nr.41/05.02.2015 a Directorului Executiv al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt referitoare la modificare raport de serviciu funcționar 
public Vlădulescu  Mioara – consilier superior, prin mutare definitivă în cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 
aprobare stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile cap. I, pct. A, lit.c) din ANEXA I la Legea cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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- prevederile art.1 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.71/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c) şi 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: 
 
 

Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei 
funcționarilor publici de execuție de inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, de la Compartimentul Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt (poziția nr.19 în Statul de funcții al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare), în consilier, clasa I, 
grad profesional superior.  

Art. 2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară 
își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.11.2015 și se 
comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Serviciului Resurse 
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.     

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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                                                                      Secretar al județului 

                                                                                   Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.133  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru ”. 


