
  

 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt 
 
 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.489/17.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.490/17.01.2019; 
- Raportul nr.491/17.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.886/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- Raportul nr.897/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.460/16.01.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la 

aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021, 
cu rectificările ulterioare; 

- 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; aprobare organigramă și stat 
de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.49, art.58 și art.59 alin.(1) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 
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 şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei 
personalului contractual de execuție de îngrijitor, nivel studii G din cadrul 
Personalului de Întreținere și Deservire Generală al Direcției Economice, Buget-Finanțe a 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.37 în statul de funcții 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 
ulterioare) în post de îngrijitor, treaptă profesională debutant, nivel studii M/G. 

Art.2. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe și 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” 


