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HOTĂRÂRE  

 
         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE 

din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
pentru anul 2016 

 
 

 Având în vedere:  
- expunerea de motive nr.9453/31.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9454/31.08.2015; 
- Raportul nr.9455/31.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare; 
- Raportul nr.11725/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii economico-sociale, 

buget–finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 
județului; 

- Raportul nr.11778/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11809/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 

- adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.2193/21.08.2015 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9179/24.08.2015; 

- adresa nr.366/18.08.2015 a Sindicatului din Administrația Publică Olt 
,,CONSILIUMˮ; 

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se 
comunică faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 
aprobare stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/30.07.2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.198/18.12.2014, referitoare 
la încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice, 
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În temeiul art.91 alin.(1) litera a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt pentru anul 2016, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  
 
 

  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 
                                                                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.138 

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

 



Anexa la Proiectul de Hotărâre al Consiliului 
Județean Olt   nr.               /2015

 functia publica Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr. maxim 
de 

functii 
publice care 

vor fi 
infiintate

Nr. maxim 
de  

functii 
publice 
supuse

reorganizar
ii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii

Nr. maxim de 
functii
publice

rezervate
promovarii 

rapide

Nr. maxim de 
functii
publice
ce vor fi
ocupate

prin recrutare 

director executiv in cadrul institutiilor publice 
subordonate 1 1 1
sef serviciu 2 2  
sef birou  
Total categoria functionari publici de 
conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
 auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal

1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1

PLANUL  DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 
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APROB,
PREȘEDINTE

PAUL STĂNESCU



consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 7 5 1;1*
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 2 2 2
inspector clasa I grad profesional principal 3 2 1 1
inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1 1
functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice(manageri publici)
 Total functii publice  clasa I 21 15 6 4
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
superior
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent  
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 2    2**
Total functii publice clasa III 2 2
Total functii publice de executie 23 15 8 4
Total functii publice 26 17 9 5



                                       *    o funcție publică de execuție vacantă de consilier superior - este ocupată temporar de către polițist detașat, 

          DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE 
    A PERSOANELOR OLT
     DIRECTOR EXECUTIV, 

   Cătălin- Ștefan ROTEA

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR SANITARE 

conform Legii nr. 281/2011, pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011                    
                             **     două funcții publice de execuție vacante de referent superior - sunt ocupate temporar de către polițiștii detașați, 

                                 conform Legii nr. 281/2011 pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011

ȘEF SERVICIU, 
Angela NICOLAE



 functia publica Nr. 
maxim de 

functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr. maxim 
de 

functii 
publice 

care vor fi 
infiintate

Nr. maxim de  
functii 
publice 
supuse

reorganizarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii 

rapide

Nr. maxim de 
functii
publice
ce vor fi
ocupate

prin recrutare 

director executiv in cadrul institutiilor 
publice subordonate 1 1 1
sef serviciu 2 2  
sef birou  
Total categoria functionari publici de 
conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
 auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional 
debutant
consilier juridic clasa I grad profesional 
asistent
consilier juridic clasa I grad profesional 
principal 1 1

PLANUL  DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 
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consilier juridic clasa I grad profesional 
superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 7 5 1;1*
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 2 2 2
inspector clasa I grad profesional principal 3 2 1 1
inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1 1
functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice(manageri 
publici)
 Total functii publice  clasa I 21 15 6 4
referent de specialitate  clasa II grad 
profesional debutant
referent de specialitate  clasa II grad 
profesional asistent
referent de specialitate clasa II grad 
profesional principal
referent de specialitate  clasa II grad 
profesional superior
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent  
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 2    2**



Total functii publice clasa III 2 2
Total functii publice de executie 23 15 8 4
Total functii publice 26 17 9 5

                              *    o funcție publică de execuție vacantă de consilier superior - este ocupată temporar de către polițist detașat, 

          DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ
    A PERSOANELOR OLT
     DIRECTOR EXECUTIV, 

   Cătălin- Ștefan ROTEA

                                    conform Legii nr. 281/2011, pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011                    
                             **     două funcții publice de execuție vacante de referent superior - sunt ocupate temporar de către polițiștii detașați, 

 conform Legii nr. 281/2011 pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr.138/29.10.2015

 functia publica Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr. maxim 
de 

functii 
publice 

care vor fi 
infiintate

Nr. maxim 
de  

functii 
publice 
supuse

reorganizarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii

Nr. maxim de 
functii
publice

rezervate
promovarii 

rapide

Nr. maxim de 
functii
publice
ce vor fi
ocupate

prin recrutare 

Secretar  al judetului
secretar al consiliului local
director general
director  general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale
director executiv in cadrul institutiilor publice 
subordonate 1 1 1

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu 
al autoritatilor administratiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice 
subordonate
sef serviciu 2 2  
sef birou  
Total categoria functionari publici de conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
 auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant

APROB,
PREȘEDINTE

PAUL STĂNESCU

PLANUL  DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 
PENTRU ANUL 2016



consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 7 5 1;1*
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 2 2 2
inspector clasa I grad profesional principal 3 2 1 1
inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1 1
functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice(manageri publici)
 Total functii publice  clasa I 21 15 6 4
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
superior
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent  
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 2    2**
Total functii publice clasa III 2 2
Total functii publice de executie 23 15 8 4
Total functii publice 26 17 9 5



                                       *    o funcție publică de execuție vacantă de consilier superior - este ocupată temporar de către polițist detașat, 

    DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR OLT
 DIRECTOR EXECUTIV, 
 Cătălin- Ștefan ROTEA Angela NICOLAE

conform Legii nr. 281/2011, pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011                    
                             **     două funcții publice de execuție vacante de referent superior - sunt ocupate temporar de către polițiștii detașați, 

                                 conform Legii nr. 281/2011 pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR SANITARE 

ȘEF SERVICIU, 


	01
	02
	03

