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                                    H O T A R Â R E                             
                                                                      
                cu privire la:-  aprobare organigrama, numar de 

personal si  stat de functii  pentru 
aparatul propriu al Serviciului 
Judetean de Paza Olt; 
- aprobare Regulament de 
Organizare si Functionare a 
Serviciului  Judetean de Paza Olt; 

                                      - aprobare componenta Consiliu   
                                      de Administratie  pentru Serviciul  
                                      Judetean de Paza Olt. 
                                       
       
             Având în vedere: 
        -  expunerea de motive nr. 3283 din 19.05.2006 cu 

privire la aprobarea proiectului  de hotarâre;           
- raportul nr. 3242 din 18.05.2006 al Directiei 

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

- adresa SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT 
nr. 1179 din 15.05.2006 înaintata Consiliului 
Judetean Olt si înregistrata sub nr. 3183 din 
16.05.2006; 

- prevederile Legii nr.371/2004, privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, 
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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, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei în exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul 
de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- 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 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; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 
privind   cresterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabi lire 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; 

- avizul nr. 3394 din 24.05.2006 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii; 
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- avizul nr. 3396 din 24.05.2006 al Comisiei pentru 
agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 
comert; 

- avizul nr. 3397 din 24.05.2006 al Comisiei pentru 
munca, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement, 

        În temeiul art.  104 alin. (1) lit ,,b” si ,,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: 
 
Art.1. (1) Se aproba organigrama, numarul de personal si 
statul de functii pentru aparatul propriu al SERVICIULUI 
JUDETEAN DE PAZA OLT la nivelul a 24 de posturi, 
conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotarâre, dupa cum 
urmeaza: 

I. CONDUCERE: 
     Director                                              -  1 post; 

II. PERSONAL TEHNICO-ECONOMIC, 
        DE ALTA SPECIALITATE, 
        ADMINISTRATIV                               - 20 posturi;  
III. PERSONAL AUXILIAR:                     -  3  posturi. 

                                                        TOTAL    - 24 posturi 
(2) Personalul de paza  al Serviciului Judetean de 

Paza Olt ( sef formatie paza, sef grupa si agenti de paza) 
se angajeaza   de catre Serviciul Judetean de Paza  Olt, 
în functie de contractele încheiate de catre institutie cu 
beneficiarii. 

 
Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si 
Functionare a SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA  OLT, 
conform anexei nr.3 la prezenta hotarâre. 
 
Art.3. Domnul Dragos Dorian TURCITU se delega a 
îndeplini atributiile si sarcinile functiei de Director al 



 4 

Serviciului Judetean de paza Olt, pâna la ocuparea prin 
concurs a acestei functii, conform legii. 
 
Art.4  (1) Se numeste Consiliul de Administratie al 
SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT  format din 5 
(cinci) membrii,  în urmatoarea componenta: 
 1. Dragos - Dorian 
     TURCITU  -                 Director 
                         Serviciul Judetean de Paza Olt - Presedinte; 
2. Cosmin Alexandru  - inspector de specialitate 
    DAVIDESCU - Serviciul Judetean de Paza Olt - Membru; 
3. Ion                        -    consilier juridic 
    BARBU     -    Serviciul Judetean de Paza Olt   - Membru; 
4. Maria Cristina   -    inspector de specialitate 
    CHINTESCU - Serviciul Judetean de Paza Olt  - Membru; 
5.                              Consilier judetean               - Membru 
  

         (2) Secretarul Consiliului de Administratie este 
unul din membrii Consiliului de administratie, numit de 
presedinte, prin rotatie.  

 
Art.5.  SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT    are sediul 
în municipiul Slatina, strada Draganesti, nr.9, judetul Olt. 
 
Art.6. Anexele nr.1 - 3 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
 
Art.7. Orice prevedere contrara prezentei hotarâri îsi 
înceteaza aplicabilitatea.     
                                                                                                     
Art.8. Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu 
data de 01.06.2006 si se comunica Directiei Economice, 
Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare,  Directiei 
Resurse Umane, Informare si Relatii Publice, 
Compartimentului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul  aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
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Serviciului Judetean de Paza Olt, persoanelor nominalizate 
în prezenta hotarâre  în vederea aducerii la îndeplinire si  
Institutiei Prefectului, judetul Olt. 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                                         Contrasemneaza 
                                           Secretarul General al Judetului                                                        
                                                           Marin DOBRE 
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