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H O T Ă R Â R E 
 

     cu privire la:  deta şare şi suspendare contract individual de munc ă pe 
perioada deta şării  

 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 11.299 din 09.12.2011 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 11300 din 09.12.2011;  

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 28.358 din 22.11.2011 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10.661 din 22.11.2011 

-    adresa Consiliul Jude ţean Olt nr. 10.661 din 25.11.2011; 
-   Actul adi țional nr. 2 la Contractul individual de munc ă al domni șoarei  ILEANA 

OANA CRISTINA, înregistrat la Consiliul Jude ţean Olt sub nr. 10.787 din 
25.11.2011; 

-    raportul nr. 11.301 din 09.12.2011 al Serviciu lui Resurse Umane și Rela ții cu 
Institu ții Subordonate din cadrul aparatului de specialitat e al Consiliului 
Jude țean Olt; 

- raportul nr. 11.756 din 20.12.2011 al Comisiei pent ru studii economico-
sociale, buget – finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului 
public şi privat al jude ţului; 

- raportul nr. 11.758 din 20.12.2011 al Comisiei pent ru  administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu 
cetăţenii; 

- raportul nr. 11.759 din 20.12.2011 al Comisiei pent ru agricultur ă, silvicultur ă, 
industrie, servicii publice şi comer ţ; 

     -  prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 74 din 
04.03.2011 referitoare la reîncadrare în funcţie de execuţie aferentă personalului 
contractual şi stabilire drepturi salariale; 

     -  prevederile Deciziei Spitalului Jude țean de Urgen ță Slatina nr. 462 din 
29.11.2011 referitoare la detașarea d-rei Ileana Oana Cristina - consilier juridic 
gradul I; 

-    prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 50 din 20.06.2002  cu privire la 
înfiinţare şi organizare Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 20 din 27.03.2003; 

-   prevederile art. 41 alin. (1) şi (3), art. 42, art. 45, art. 46 alin. (1) şi (2),  art. 47 
alin.(1) şi (2), art. 49 alin. (1) - (3) şi art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată; 
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-  prevederile Ordonan ței Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea         
Regulamentului – Cadru de organizare și func ționare a consiliilor locale,  
aprobat ă cu modific ări de Legea nr. 673/2002,  

           În temeiul 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 aprob ă detașarea domni şoarei ILEANA OANA CRISTINA - consilier 

juridic, grad profesional I, nivel studii S, grada ţia 1, clasa de salarizare 41 din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Jude ţean Olt (poziţia nr. 1 în statul de 
funcţii al aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 50 din 20.06.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 20 din 27.03.2003) la Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina -
Compartimentul Juridic, pe o perioad ă de maximum 6 luni, începând cu data de 
28.11.2011. 

 Art.2. Se aprob ă suspendarea contractului individual de munc ă al 
domni şoarei ILEANA OANA CRISTINA - consilier juridic, gra d profesional I, nivel 
studii S, grada ţia 1, clasa de salarizare 41 din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Jude ţean Olt, pe durata detaşării la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina.  

Art.3. Prezenta hot ărâre se comunic ă Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei 
Economice, Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  domnişoarei Ileana Oana Cristina, 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Secretarului 
județului, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   
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