
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

       
cu privire la: aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de 

  Pază Olt. 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.4736/16.05.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.4737/16.05.2017; 
- Raportul nr. 4738/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 4997/24.05.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 

urbanistica, pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 

- Raportul nr. 4983/24.05.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 5022/24.05.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr. 5013/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 5013/24.05.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice si comerț; 

- adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr.495/15.05.2017 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4701/15.05.2017; 

- adresa Instituției Prefectului, jud. Olt nr.20763/20.04.2017 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.3889/21.04.2017; 

- prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. I, cap. II, lit. A, pct. 1, lit. b), Anexei nr. VII, art. 83, lit. j) și Anexei 
nr. VIII, cap. I, art. 4 la Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. XVI alin. (2) lit. b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. III alin.(8) 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 ulterioare, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



 
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 administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.  1.   Se aprobă desființarea a doua posturi de agent de pază. 
Art. 2. Se aprobă schimbarea denumirii Compartimentului Juridic, Contabilitate, 

Achiziții publice în Compartimentul Contabilitate, Achiziții publice. 
Art.  3.  Se aprobă transformarea postului vacant de consilier juridic gradul IA în 

postul de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare. 
Art.  4.    Se aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt 

la nivelul a 90 posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre, după cum 
urmează: 

- personalul de conducere    - 3 posturi; 
- personal tehnico-economic, de altă 

specialitate și administrativ    - 7 posturi; 
- personal de pază      - 80 posturi.  
TOTAL          90 posturi 
 
Art. 5. La data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
Art. 6. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Serviciului Județean de Pază Olt în vederea aducerii 
la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

       Contrasemnează, 
Secretar al județului 
Gabriel BULETEANU 
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       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „ pentru ”.  


