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H O T Ă R Â R E      
                                                                                                                       

cu privire la :  înfiin ţarea  CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1270  din 18.02.2010  cu privire la aprobarea  
proiectului  de hotărâre nr. 1271 din 18.02.2010; 

- protocolul nr. 480 din 22.01.2009  încheiat între Oficiul Judeţean de 
Consultanţă Agricolă Olt şi Consiliul Judeţean Olt pentru predarea şi 
preluarea personalului  existent la Oficiul Judeţean de Consultanţă 
Agricolă Olt;  

- raportul nr. 1272 din 18.02.2010 al Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- raportul nr. 1443 din 23.02.2010 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public  şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 1450 din 23.02.2010 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 1453 din 23.02.2010 al Comisiei pentru Agricultură,  
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 1456 din 23.02.2010  al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile Hot ărârii  Guvernului  nr. 1609/2009   privind înfiinţarea 
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale 
de Consultanţă Agricolă; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003  - Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile  Legii nr. 330/2009 - Lege -  cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului 
de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional; 

- prevederile  Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului  nr. 229/2008  
privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei 
publice, 

          În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera b) 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 h o t ă r â r e: 

 
Art.1. (1) Se aprob ă înfiin ţarea CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT ca 
institu ţie public ă descentralizat ă, cu personalitate juridic ă, în 
subordinea Consiliului  Jude ţean Olt, cu firm ă şi sigiliu propriu   şi în 
coordonarea tehnico-metodologic ă a Agen ţiei Na ţionale de Consultan ţă 
Agricol ă, prin reorganizarea Oficiului Jude ţean de Consultan ţă Agricol ă 
Olt, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 
             (2) Sediul CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT va fi în strada 
Tudor Vladimirescu  nr. 165   din municipiul Slatin a,  Jude ţul Olt. 
Art.2. Se stabilesc  func ţiile  publice pentru CAMERA AGRICOL Ă 
JUDEŢEANĂ OLT, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
Art.3. Se aprob ă  organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
pentru CAMERA AGRICOL Ă JUDEŢEANĂ OLT, la nivelul a 33 posturi, 
conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hot ărâre, dup ă cum urmeaz ă: 

- posturi aferente func ţiilor publice              -  29 posturi: 
- posturi aferente personalului contractual    - 4 posturi. 

Art.4. (1) Se aprob ă  num ărul  total de 29 posturi aferente func ţiilor 
publice pentru CAMERA AGRICOL Ă JUDEŢEANĂ OLT, conform anexei 
nr. 4 la prezenta hotărâre. 
           (2) Se aprob ă  num ărul maxim de 3 posturi aferente categoriei 
func ţionarilor publici de conducere   pentru CAMERA AGRICOL Ă OLT. 

(3) Se aprob ă  num ărul maxim de  26  posturi aferente categoriei 
func ţionarilor publici de execu ţie pentru CAMERA AGRICOL Ă 
JUDEŢEANĂ OLT. 
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Art.5. Se aprob ă  Regulamentul de organizare şi func ţionare pentru 
CAMERA AGRICOL Ă JUDEŢEANĂ OLT, conform anexei nr. 5 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 6. (1) Personalul CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢEANĂ OLT se 
constituie din personalul existent la Oficiul Jude ţean de Consultan ţă 
Agricol ă Olt,  ce se consider ă transferat în interesul serviciului sau, 
după caz, preluat . 
           (2) Personalul Oficiului Jude ţean de Consultan ţă Agricol ă Olt  
transferat sau,  dup ă caz, preluat,  va fi încadrat la CAMERA AGRICOL Ă 
JUDEŢEANĂ OLT,  cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) - (6) din Legea 
nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional. 
Art. 7. Anexele 1- 5 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
Art.8.  Prezenta hot ărâre  se comunică Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe, Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Oficiului Judeţean de Consultanţă 
Agricolă Olt şi  Camerei Agricole Judeţene  Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire,  Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 
                                                   

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ                                          
                                                                  Secretar  al  Jude ţului  

                                                                Marin DOBRE 
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