
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                    

           cu privire la:   prelungire exercitare c u caracter temporar 
        a func ţiei publice de conducere de  
        Director general al Direc ţiei Generale de  
        Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt  

 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 8360  din 20.10.2010 cu privire la 
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 8361 din 20.10.2010; 

- adresa Consiliului Jude ţean Olt nr. 7004 din 06.09.2010 prin 
care a solicitat avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
pentru prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de exercitare 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de 
Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, de către domnul MOŢ CONSTANTIN 
STELIAN EMIL, începând cu data de 06.10.2010; 

- avizul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici  transmis 
cu adresa nr. 498252 din 07.10.2010, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 8155 din 13.10.2010; 

- raportul nr. 8362 în 20.10.2010  al Serviciului Resurse Umane 
şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 8625 din 26.10.2010 al Comisiei pentru 
Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 8618 din 26.10.2010 al Comisiei pentru 
Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 



- raportul nr. 8631 din 26.10.2010 al Comisiei Cultură, 
Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie 
Copii şi Culte; 

- raportul nr. 8629 din 26.10.2010 al Comisiei pentru Muncă, 
Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile Dispozi ţiei Pre şedintelui Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 179 din 06.04.2010  referitoare la modificare raport de 
serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere de Director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Dispozi ţiei Pre şedintelui Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 636 din 18.10.2010  referitoare la prelungire exercitare 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de 
Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 59 din 
23.04.2010 cu privire la modificare raport de serviciu prin 
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 
conducere de Director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 100 din 
12.08.2010 cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi 
funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt; 

- 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; 

- prevederile art. 92 alin. (3) din Legea  nr. 188/19 99 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 

 



Art.1.  Se aprobă prelungirea exercitării cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere de Director general, treapta de 
salarizare 1, nivel studii S, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt de către domnul MOŢ CONSTANTIN 
STELIAN EMIL – Şef serviciu al Serviciului pentru îngrijire de tip 
rezidenţial a adultului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, pe o perioadă de maximum 3 luni. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 636 din 
18.10.2010 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hot ărâre se  aplic ă începând cu data de 
06.10.2010 şi se comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – 
Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, domnului Moţ Constantin Stelian Emil în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   

 
 

PREŞEDINTE  
 Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
                                                                 Secretar al Jude ţului  
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