
                                                                                                                              
     
 
 

 
 

          H O T Ă R Â R E 
cu privire încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare activitate în 

funcția de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt 
  

Având în vedere:  expunerea de motive nr.7012/12.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.7013/12.07.2016; 

 raportul nr.7014/12.07.216 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.7660/27.07.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

 raportul nr.7682/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 
 raportul nr.7648/27.07.2016 al Comisiei Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț; 
 adresa nr.6433/24.06.2016 a Consiliului Județean Olt înregistrată la Primăria municipiului 

Slatina sub nr.61833/24.06.2016; 
 adresele nr.61874/24.06.2016 și nr.61950/24.06.2016 ale Primăriei municipiului Slatina 

înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.6438/24.06.2016 și nr.6451/24.06.2016; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.2/23.06.2016 referitoare la 

validarea mandatelor consilierilor locali; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.3/23.06.2016 referitoare la 

declararea consiliului local ca legal constituit; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.5/23.06.2016 referitoare la 

alegere viceprimari ai Municipiului Slatina; 
  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.5/11.01.2016 referitoare la 

delegarea atribuțiilor corespunzătoare  funcției de conducere de Director general al  Serviciului 
Județean de Pază Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.174/24.06.2016 referitoare 
la încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității în funcția 
de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.175/24.06.2016 referitoare la încetare delegare atribuții corespunzătoare funcției de director general al Serviciului 
Județean de Pază Olt; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.92/30.07.2015 cu privire la suspendarea de 
drept a contractului individual de muncă al domnului POPA Emil – Costin  - Director general al 
Serviciului Județean de Pază Olt;  
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 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.134/29.10.2015 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt;  

 prevederile art.1 din Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Președinte al  Consiliului Județean Olt; 

 prevederile art.1, art.18 alin.(1)-(3), art.28 alin.(1) și art. 29 alin.  (1) și (2) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 1, art. 2  lit. a) și f), art.49 alin.(1) și art.50 lit.d) din Legea  nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
            

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. e), art. 97 alin. (1) și art.45 alin.(1) coroborat 
cu art.98 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 h o t ă r â r e: 

      
Art.1. (1) Începând cu data de 24.06.2016 încetează suspendarea contractului 

individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin, ca urmare a încetării motivului de 
suspendare. (2) Începând cu aceeași dată, domnul POPA Emil-Costin își reia activitatea în funcția 
deținută anterior, respectiv în funcția de conducere de Director general al Serviciului 
Județean de Pază Olt.     

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Olt  nr.174/24.06.2016, referitoare la încetarea suspendării 
contractului individual de muncă și reluarea activității în funcția de conducere de Director 
general al Serviciului Județean de Pază Olt, își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe și 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Serviciului Județean  de Pază Olt,   Consiliului Local 
al Municipiului Slatina, Județul Olt și domnului POPA Emil-Costin,  în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
    

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 
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                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31 de voturi pentru.  


