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H O T Ă R Â R E 
                                                                                                                                                            

                  cu privire la transformare post la Cabinetul Președintelui  
Consiliului Judeţean Olt 

         Având în vedere: 
   - expunerea de motive nr.8429/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

8430/16.08.2016; 
   -  raportul nr.8431/16.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
Olt; 

   - raportul nr.8756/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

   - raportul nr.8725/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

   -  raportul nr.8719/23.08.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget– Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului; 

   - prevederile art.105 din Legea privind administraţia publică locală nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.99/12.08.2010 cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții, număr total de funcții 
și ponderea funcțiilor publice pe categorii pentru personalul din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 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 Judeţean Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr.229/01.08.2016 referitoare la aprobarea statului de personal pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui 
Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale începând cu data de 1 august 
2016, cu modificările ulterioare; 

                          
 

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 97 alin. (1) și 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, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

Cabinet Preşedinte 

  În conformitate cu prevederile 

art.nr.24, alin.(4) litera „g” din Hotărârea 

Guvernului nr.117/1999 pentru aprobarea 

normelor metodologice şi a măsurilor 

tranzitorii de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.26/1997 privind protecţia copilului 

aflat în dificultate, precum şi a 

Metodologiei de coordonare a activităţilor 

de protecţie şi de promovare a drepturilor 

copilului la nivel naţional, Colegiul 

Director aprobă ştatul de funcţii şi 

salarizarea personalului serviciului public 

specializat pentru protecţia copilului. 

  Având în vedere cele mai sus 

menţionate, schimbarea funcţiilor de 

execuţie ale  domnului MINCĂ 

Constantin – Şef centru plasament la 

Centrul de Plasament „TEMERARII” 

Balş şi doameni IORDACHE Melania – 

Şef centru plasament la Centrul de 

Plasament „Floare de colţ” Balş, este de 

competenţa Colegiului Director al 

Direcţiei Generale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Olt. 

   

 

 

 

 
 

 

 



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

     Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant, aferent funcţiei 
contractuale de execuţie de referent, nivel studii M, din cadrul Cabinetului 
Președintelui Consiliului Județean Olt (poziţia nr.145 în statul de funcţii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările 
și completările ulterioare), în post de consilier, nivel studii S.  

     
 
 
     Art. 2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt precum și din cadrul Cabinetului 
Președintelui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, 
cu modificările și completările ulterioare și statul de personal aprobat prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.229/01.08.2016, se modifică 
în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre.     

     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – 
Finanţe, 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 şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                              
                         
CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                                                                     Secretar  al  Judeţului                     
                                                                     Gabriel BULETEANU 
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I.G./I.G./2ex. 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru”. 


