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H O T Ă R Â R E 
                                                                                             

                  cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului   
        de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

 
    Având în vedere: 
-   expunerea de motive nr.11998/14.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

11999/14.11.2016; 
- raportul nr.12000/14.11.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.12428/23.11.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr.12389/22.11.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi 

de Agrement; 
- raportul nr.12417/23.11.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.46/29.02.2016 referitoare 

la încetare de drept raport de serviciu prin acordul părților; 
-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.355/14.11.2016 referitoare 

la încetare de drept raport de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris; 
-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.152/01.06.2016 referitoare 

la modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituției publice; 
-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.137/19.05.2016 referitoare 

la încetare contract individual de muncă prin acordul părților; 
-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.195/07.07.2016 referitoare 

la încetare suspendare de drept raport de serviciu ca urmare a încetării funcției de demnitate 
publică de deputat ales și constatare suspendare de drept raport de serviciu pe perioada 
exercitării funcției de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Olt; 

-   referatul nr.11978/14.11.2016 al doamnei SOLDUBAN Angela - şef serviciu la Serviciul 
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al 
Județului;  

-   referatul nr.11819/09.11.2016 al doamnei Țolu Magdalena - șef serviciu la Serviciul Relaţii 
Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională; 

-   prevederile Hotărârii 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 și aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul 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; 

-   prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.345/31.10.2016 referitoare 
la aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum și din cadrul 
Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale începând cu data de 1 
noiembrie 2016, cu modificările ulterioare; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.353/07.06.2010 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau 
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vătămătoare la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.I şi art.9 
alin.(1) din Anexa nr.III la Legea–cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice nr.330/2009, modificată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr.361/25.06.2010; 

-   prevederile art.107 alin.(2) lit.b) 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. c), art.97 alin.(1) 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 transformarea următoarelor posturi din statul de funcţii al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  
- transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor de la Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt (poziţia nr.69 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, clasa I, 
grad profesional debutant. 

-  transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de 
referent, clasa a - III - a, grad profesional superior din cadrul Serviciului Relaţii Publice, 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.96 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, clasa I, grad profesional debutant. 

   Art. 2 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 şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile 
art. 1 la prezenta hotărâre.     

      Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 

      Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al 
Județului, Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă 
Decizională, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Olt. 
 

     
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
 

                                                              
              Contrasemnează,                                                                                                                                                       

                                                                                  Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                  Gabriel BULETEANU 
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