
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE    
                                                       

             cu privire la: modificare raport de serviciu prin  
                                   exercitare cu caracter temporar a unei funcţii   
                                   publice de conducere 

 
 

         Având în vedere: 
-   expunerea de motive nr. 7.105 din 10.07.2013 cu privire la aprobarea proiectului  

de hotărâre nr. 7.106 din 10.07.2013;  
 -  raportul nr. 7.107 din 10.07.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 

Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 7.668 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 
-   raportul nr. 7.671 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
-    raportul nr. 7.676 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Studii Economico  - Sociale, 

Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

-  raportul nr. 7.680 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147 din 10.04.2013 privind exercitarea, cu 
caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al 
judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil – Vergilius; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 56 din 25.04.2013 cu privire la 
modificare raport de serviciu, prin detaşare la Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, în 
vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 75 din 30.05.2013 cu privire la 
delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de Director 
executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt;     

- prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) şi art. 92 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 



        În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea raportului de serviciu al domnului Tiugan Liviu – 
Director executiv adjunct al Camerei Agricole Judeţene Olt, prin exercitarea cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv, grad II, nivel 
studii S, al Camerei Agricole Judeţene Olt, pe perioada detaşării domnului Marinescu 
Emil – Vergilius, la Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt.  

Art.2. Drepturile salariale ale domnului Tiugan Liviu corespunzătoare funcţiei 
publice de conducere de Director executiv, grad II, nivel studii S, al Camerei Agricole 
Judeţene Olt se vor stabilii de către Camera Agricolă Judeţeană Olt cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.08.2013 şi se 
comunică Direcţiei Buget - Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Camerei 
Agricole Judeţene Olt şi domnului Tiugan Liviu, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul Olt. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE    
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