
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                             
                  cu privire la exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt 
 

Având în vedere: 
- adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 8908/29.08.2016 prin care a solicitat avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 
conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Județene Olt de către domnul ANUȚA 
Ion – consilier, clasa I, grad profesional superior la Centrul Local de Consultanță Agricolă 
Scornicești din cadrul Camerei Agricole Județene Olt. 
 - raportul nr.9632/19.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10016/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10076/28.09.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 

-Avizul nr.45582/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.9569/15.09.2016; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.135/25.08.2016 cu privire la 
modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului; 

-prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.297/15.09.2016 cu 
privire la exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director 
executiv al Camerei Agricole Olt; 

-prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

             
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. e), 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, 

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

      
Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 16.09.2016, aprobarea exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole 
Județene Olt de către domnul ANUȚA Ion – consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Centrul Local de Consultanță Agricolă Scornicești din cadrul Camerei Agricole Județene Olt, 
pe o perioadă de maximum 6 luni într –un an calendaristic. 
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Art. 2 . Statul de funcţii pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Județene Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013 modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016, se modifică în mod corespunzător, se modifică în 
mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.   

Art. 3. Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.297/15.09.2016 referitoare la exercitarea  cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Județene Olt. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Camerei Agricole Județene Olt și domnului ANUȚA Ion, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Instituției Prefectului – Județul 
Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31  voturi ” pentru” 

 

 

 


