
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
                            cu privire  la: încetarea  contractului  individual de munc ă   
                                                    al  Directorului  Serviciului Jude ţean de Pază  
                                                    Olt   
 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  7545  din  20.09.2010 cu privire la aprobarea 
proiectului  de hotărâre nr.  7546  din 20.09.2010; 

-  prevederile  Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 106 din 12.08.2010  cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal,  stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Judeţean de Pază 
Olt, conform căreia postul de Director al Serviciului Jude ţean de Pază Olt a 
fost desfiin ţat;  

- preavizul nr. 6510 din 18.08.2010 acordat domnulu i Turcitu Drago ş – 
Dorian – Director al Serviciului Judeţean de Pază Olt, cu durata de 15 zile 
lucr ătoare; 

- inexistenţa unor locuri de muncă disponibile în cadrul Serviciului Judeţean de 
Pază Olt corespunzătoare specializării studiilor absolvite de domnul Turcitu 
Dragoş – Dorian; 

- raportul nr. 7547 din  20.09.2010 al Serviciului Resurse Umane şi  Relaţii  cu 
Instituţii  Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- raportul nr. 7594 din 22.09.2010 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 7597 din 22.09.2010 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 7598 din 22.09.2010 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile art. 65 din Legea  nr. 53/2003 – Codu l Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 81 din 30.07.2008 cu 
privire la împuternicirea preşedintelui Consiliului Judeţean Olt pentru a dispune 
numirea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor  de serviciu sau, 



 

după caz, a raporturilor de muncă în condiţiile legii, pentru conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 540 din 
15.09.2010 referitoare la încetarea contractului individual de muncă al  
Directorului  Serviciului Judeţean de Pază Olt, pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului, 

      În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin.  (2) litera e) şi art. 97 alin. (1) din 
Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, 

 
Consiliului Jude ţean Olt  adopt ă prezenta  hot ărâre : 
 
Art. 1. Începând cu data de 15.09.2010,  înceteaz ă contractul individual de 
munc ă al domnului Turcitu Drago ş – Dorian – Director al Serviciului Jude ţean 
de Pază Olt,  prin concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului ,  
determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. 
Art. 2. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, prevederile Dispozi ţiei 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 540 din 15.09.2010 referitoare la  
încetarea contractului individual de muncă al  Directorului  al Serviciului Judeţean de 
Pază Olt, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului,  îşi înceteaz ă 
aplicabilitatea.  
Art.3. Prezenta hotărâre  se comunică Direcţiei Buget - Finanţe, Direcţiei Economice,  
Serviciului  Resurse Umane şi Relaţii  cu Instituţii Subordonate  din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului Judeţean de Pază  Olt   în 
vederea aducerii la îndeplinire,  domnului Turcitu Dragoş – Dorian,   Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.  
Art.4.  Măsura încetării contractului individual de muncă poate fi contestată în 
termenul stabilit la art. 3 din Dispoziţia  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 540 
din 15.09.2010, termen care curge de la data comunicării dispoziţiei respective.  
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