
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 

 
HOTĂRÂRE    

          
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt 
 

 
Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.10393/16.10.2017 la Proiectul de hotărâre 
nr.10394/16.10.2017; 

▪ raportul nr.10395/16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

▪ raportul nr.10764/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ raportul nr.10795/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

▪ adresa nr.3229/09.10.2017 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt  
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10136/09.10.2017; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 
aprobare stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare; 

▪ prevederile Dispoziției Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt  nr.49/21.06.2017 referitoare la încetarea detașării domnului Zamfir Ilie 
la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 

▪ prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile cap.I lit.A pct.III lit.b) poziția 2 din Anexa nr.VIII la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017, 

 
 
În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a) și d), alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.a) pct.11 şi 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: 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici 
de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul Regim Evidență 
din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
(poziția nr.3 în Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare), în consilier, clasa I, 
grad profesional asistent. 

Art. 2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 
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, 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30   voturi ,,pentru” 
 


