
                                                                                                                                  

       
      HOTĂRÂRE    

cu privire la : 
 -  înființarea funcției contractuale de administrator public; 

                         -  modificarea organigramei, a numărului de personal și a statului de     
                            funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt  

 
            Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.6813/05.07.2016 referitoare la aprobarea Proiectului de hotărâre 
nr. 6814/05.07.2016; 

- raportul nr.6815/05.07.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
                     Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.7673/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7684/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 
- raportul nr.7708/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 

Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire 

funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin. (1) și (4) și din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile cuprinse în Nota nr. 4 la Capitolul II, lit.A, pct.1, lit.b) al Anexei nr. I la 
Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și nr. 18.475/25.03.2014, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și, respectiv, 
nr.2601/13.03.2014; - prevederile art.31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.71/2015, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, cu completările și modificările ulterioare; 

-  prevederile art.III alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010   pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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        În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), 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. (1) Se aprobă înființarea la nivelul județului Olt, în subordinea directă a 
Președintelui Consiliului Județean Olt, a funcției contractuale de administrator public, cu 
încadrarea în limita maximă a numărului de posturi aprobat pentru Consiliul Județean Olt. 
  (2) Administratorul public va fi recrutat prin concurs.  
  (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Olt. 
 (4) Administratorul public va îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat 
în acest sens cu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, atribuţiile specifice prevăzute la alin. 
(3) și poate exercita, în baza contractului de management, atribuţii de coordonare a aparatului 
de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.  
       (5) Administratorul public va îndeplini, de asemenea, atribuțiile delegate, în condițiile 
legii, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt.  
  (6) Salariul de bază individual al administratorului public va fi stabilit de Președintele 
Consiliului Județean Olt în contractul de management, conform prevederilor legale în vigoare.  
  Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt înscrisă în 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016 se modifică și se înlocuiește 
cu organigrama înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează în 
mod corespunzător cu prevederile art. 1 alin.(1) și art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor, serviciilor, compartimentelor și 
Arhitectului Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

  
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
 
                                                                                      Contrasemnează                                                                                             Secretar al județului 

                                                                                                            Gabriel BULETEANU   
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 20  voturi ,,pentru”, 2 voturi “împotrivă” și 9 abțineri  


