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HOTARÂRE  
 
 

Cu privire la: : Înfiintarea, organizarea si functionarea    
SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT   

                    
 

    Având în vedere: 
 

- expunerea de motive nr. 7030/20.09.2005 referitoare   
la aprobarea proiectului de hotarâre; 

- raportul nr. 7029/20.09.2005 al Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 

- raportul nr. 5183/26.07.2005 întocmit de catre 
directorii Directiei Economice si Directiei Buget, Taxe-
Impozite si Informatizare; 

- prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, 
modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 23/2005 aprobata prin Legea nr. 
180/2005; 

-    prevederile Legii nr.  53/2003 – Codul Muncii;             
    - prevederile Hotarârii Guvernului nr. 775/1998 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor 
de stabilire a salariilor de baza între limite si a normelor 
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de evaluare a performantelor profesionale individuale 
pentru personalul angajat în structurile administratiei 
publice locale si în serviciile publice din subordinea 
acestora, modificata si completata prin Hotarârea 
Guvernului nr. 157/1999; 

    - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind 
cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat 
potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul 
bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa 
functii de demnitate publica, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 112/2005; 

    -  prevederile art. 63, alin. (1) lit. ,,c”, art. 64, art. 65 
alin. (1), (3) si (4), art. 66 alin. (1) si (3) si art. 69 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 
privind finantele publice locale, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

    -   prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 
privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile 
publice finantate integral din venituri extrabugetare, 
aprobata prin Legea nr. 27/1999; 

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

     - avizul nr. 7089/21.09.2005 al Comisiei pentru 
organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura ; 
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     - avizul nr. 7090/21.09.2005 al Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 
comert, 

 
               În temeiul   art.104 alin.(1) literele „b” si „h”, si 
ale  art. 109 alin. (1)  din Legea administratiei publice 
locale  nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
ART.1. (1) Se înfiinteaza SERVICIUL JUDETEAN DE 
PAZA OLT, serviciu public de specialitate de paza, 
pentru  obiectivele de interes judetean în care îsi 
desfasoara activitatea institutiile si serviciile publice  din 
subordinea Consiliului Judetean Olt, prin reorganizarea 
activitatii de paza a acestora. 
             (2) SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT poate 
asigura paza si la alte obiective de interes judetean 
decât cele din subordinea Consiliului Judetean Olt, 
conform legii. 
             (3) SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT 
functioneaza în subordinea Consiliului Judetean Olt, are 
personalitate juridica, firma si sigiliu propriu.  
             (4) SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT are 
sediul în municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza nr. 14, judetul Olt. 
ART.2. PERSONALUL SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA 
OLT este format din personal contractual, angajat prin 
concurs conform legii, concurs la care se poate prezenta si 
personalul din cadrul Corpului Gardienilor Publici Olt.  
ART.3. (1)  Se aproba organigrama, numarul de personal 
si statul de functii pentru SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA 
OLT la nivelul a 116 posturi, conform anexelor nr. 1 si 2 la 
prezenta hotarâre, dupa cum urmeaza: 
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I. CONDUCERE:                              
Director                                       - 1 post; 

II. PERSONAL TEHNICO-ECONOMIC, DE ALTA 
SPECIALITATE, ADMINISTRATIV: 

   a) compartiment coordonare si control personal de 
paza:                                                    - 2 posturi; 
   b) compartiment financiar-contabilitate, gestiune 
patrimoniu:                                         - 3 posturi; 
   c) compartiment resurse umane, salarizare si 
pregatire profesionala:                      - 3 posturi; 
   d) compartiment juridic, relatii publice si secretariat:  
                                                             - 3 posturi;                                           
   e) compartiment administrativ-gospodaresc si 
protectia muncii:                                - 2 posturi; 
III.  PERSONAL DE PAZA:                 - 100 posturi: 
IV.  PERSONAL AUXILIAR:                - 2 posturi. 
                      TOTAL GENERAL         - 116 POSTURI. 
        (2) Numarul de personal al Serviciului Judetean 

de Paza Olt se poate modifica în functie de contractele 
încheiate de catre acesta cu beneficiarii. 
ART.4. Se aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare a SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT, 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotarâre. 
ART.5. (1) Finantarea Serviciului Judetean de Paza Olt  
se realizeaza integral din venituri proprii, din prestarile de 
servicii de paza catre institutiile si serviciile publice de 
specialitate de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt 
si alte obiective de interes judetean, conform legii. 
             (2) În situatia nerealizarii de venituri proprii care 
sa asigure cheltuielile de personal, cheltuielile materiale 
si cheltuielile de capital, planificate în bugetul propriu, 
acestea se vor asigura în functie de veniturile realizate. 
ART.6. Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului 
Judetean de Paza Olt se aproba anual de catre Consiliul 
Judetean Olt. 
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ART.7. (1) Patrimoniul Corpului Gardienilor Publici Olt 
se preia, în conditiile legii, de catre Consiliul Judetean 
Olt, care îl repartizeaza pâna la data de 30 noiembrie 
2005 autoritatilor administratiei publice locale pentru 
înfiintarea Politiei Comunitare din unitatea administrativ 
– teritoriala proprie si  Serviciului Judetean de Paza Olt.                                                                                                            
(2)  Drepturile si obligatiile nascute din contractele 
încheiate de catre Corpul Gardienilor Publici cu 
institutiile si serviciile publice de specialitate de sub 
autoritatea Consiliului Judetean Olt, se preiau de catre 
Serviciul Judetean de Paza Olt. 
(3)    Drepturile si obligatiile nascute din contractele 
încheiate de catre Corpul Gardienilor Publici cu alti 
beneficiari decât cei mentionati la alin. (2), se preiau de 
catre Serviciul Judetean de Paza Olt cu acordul 
beneficiarilor respectivi, conform legii, cu conditia 
recuperarii datoriilor de la beneficiari de catre Serviciul 
Judetean de Paza Olt. 
ART.8. (1) Seful Serviciului Judetean de Paza Olt va fi 
numit prin hotarâre a Consiliului Judetean Olt, în urma 
concursului organizat, conform legii. 
             (2) Pâna la organizarea concursului pentru 
ocuparea postului de Sef serviciu al Serviciului 
Judetean de Paza Olt, atributiile postului de director vor 
fi delegate prin DISPOZITIA Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt. 
ART.9.   Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
 
ART.10. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data de 
01.12.2005 si 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, Serviciului Judetean de Paza 
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Olt, institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judetean Olt  în vederea aducerii la îndeplinire si 
Prefectului Judetului Olt. 
 
 

 
PRESEDINTE 

Jenel COPILAU 
 
 
 
 

                                                   contrasemneaza 
                                                            Secretarul general al judetului 

                                                                         Marin DOBRE 
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