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HOTARÂRE  
 

       Cu privire la: numire în functie publica de conducere 
 
       Având în vedere : 
 
- expunerea de motive nr. 5920/23.08.2005 cu privire la 

aprobarea proiectului de hotarâre ; 
- raportul nr. 5919/23.08.2005 al Directiei Resurse 

Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt ; 

- rezultatele finale ale concursului organizat de 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici în data de 
29.07.2005 -  proba scrisa si 30.07.2005 – proba 
interviu la sediul Consiliului Judetean Arges, pentru 
ocuparea functiilor publice de conducere de Director 
executiv si Director executiv adjunct în cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt ; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 
54/26.05.2005 cu privire la aprobare organigrama, numar 
de personal, stat de functii si Regulament de Organizare 
si Functionare pentru Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt ; 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt nr. 179/10.08.2005 cu privire la încetare 
promovare si numire în functie publica de conducere ; 
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- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile 
ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 130/2005 pentru aprobarea 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 15/2005 
privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a 
functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si 
institutiilor publice implicate în implementarea 
angajamentelor asumate prin negocierile pentru 
aderarea României la Uniunea Europeana; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1209/2003 privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a 
altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
76/2005; 

- avizul nr. 7080/21.09.2005 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii; 

- avizul nr. 7081/21.09.2005 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

- avizul nr. 7082/21.09.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement ; 

 - avizul nr. 7090/21.09.2005 al Comisiei pentru 
agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 
comert ; 

 
 În temeiul art. 104 alin. (1) litera ,,h” si art. 109 alin. (1) 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
    CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta 
hotarâre: 
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ART.1. Începând cu data de 03.08.2005 doamna 
TUDORA LUMINITA se numeste în functia publica de 
conducere de DIRECTOR EXECUTIV – Consilier, clasa 
I, gradul profesional superior, treapta de salarizare 1 
al DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI OLT. 
ART.2. Orice prevedere contrara prezentei hotarâri îsi 
înceteaza aplicabilitatea. 

    ART.3. Prezenta hotarâre se comunica  Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, 
Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, 
Compartimentului managementul resurselor umane din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, persoanei 
nominalizate în hotarâre si Prefectului Judetului Olt. 

 
 

PRESEDINTE  
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                                         contrasemneaza 
                                           Secretarul general al judetului 
                                                           Marin DOBRE 
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