
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la : numire în funcţia de conducere de Director general al Serviciului 
Judeţean de Pază Olt  

 
Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 1.011 din 25.01.2013  cu privire la aprobarea proiectului 
de hotărâre nr. 1.012 din  25.01.2013; 

- raportul nr. 1.013 din  25.01.2013 al Serviciului Resurse Umane și Relații cu 
Instituții Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

- raportul nr. 1.242 din 30.01.2013 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr. 1.240 din 30.01.2013 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice și comerț; 

- raportul nr. 1.260 din 30.01.2013 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget –finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 
județului; 

- rezultatele finale ale examenului organizat de Consiliul Judeţean Olt în data 
de 16 ianuarie 2013 (proba scrisă şi proba de interviu) pentru ocuparea postului 
de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt, consemnate în Raportul 
final nr. 696/18.01.2013; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 10 din 
21.01.2013 referitoare la  numire în funcţia de conducere de Director general al 
Serviciului Județean de Pază Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 Judeţean Olt; 

- adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr. 117 din 24.01.2013 înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 856 din 24.01.2013; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 art. 40 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, modificată de Legea 
nr. 147/2012; 

- prevederile Anexei nr. VIII – Reglementări specifice personalului din autorităţile şi 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub 



autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în 
coordonarea primului ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea 
nr. 284/2010 – Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2010 
pentru completarea art.11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și 
pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu 
modificări și completări de Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind 
aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, 

 
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 hotărâre: 

 
Art.1 Se aprobă numirea domnului Popa Emil Costin în funcţia de conducere de 

Director general, grad II, nivel studii S al Serviciului Judeţean de Pază Olt. 
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să stabilească, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, salariul de bază al domnului Popa Emil 
Costin – director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt și să semneze contractul 
individual de muncă al acestuia. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 10 din 21.01.2013 cu privire la numire în funcţia 
de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.4  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 22.01.2013 și se comunică 
Direcţiei Buget - Finanţe, Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii  Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  Judeţean Olt, Școlii 
Populare de Arte și Meserii, Serviciului Județean de Pază Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, domnului Popa Emil Costin, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
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