
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                              

           cu privire la:   prelungire exercitare c u caracter temporar 
        a func ţiei de conducere de Director  general  

      al Serviciului Jude ţean de Pază Olt 
 
 

         Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 5.556 din 03.07.2012 cu privire la 

aprobarea proiectului de hotărâre nr. 5.557 din 03.07.2012; 
- raportul  nr. 5.558 din 03.07.2012 al Serviciului  Resurse Umane şi 

Relaţii cu Institu ţii Subordonate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 5.745 din 06.07.2012 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 5.751 din 06.07.2012 al Comisiei pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 158 din 
22.12.2011 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi  
stat de funcţii  pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt;  

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 16 din 
26.01.2012 cu privire la numire temporară, în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcţiei de conducere de Director general al 
Serviciului Judeţean de Pază Olt;  

- prevederile art.  25 din Legea – cadru nr. 284/2010   privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările 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 
de conducere de Director general, grad II, nivel studii S,  al Serviciului 
Jude ţean de Pază Olt  de către domnul POPA EMIL COSTIN – 
inspector de specialitate, grad profesional IA, niv el studii S, în cadrul 
Serviciului Jude ţean de Pază Olt,  prin deta şare de la Şcoala Popular ă 
de Arte şi Meserii, pe o perioad ă de maximum 6 luni,  până la ocuparea 
prin concurs a postului respectiv, conform legii. 

Art.2. Prezenta hot ărâre se  aplic ă începând cu data de 17.07.2012 şi 
se comunic ă Direcţiei Buget – Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi 
Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Serviciului Judeţean de Pază Olt şi domnului 
Popa Emil Costin  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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