
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE   
                                           

   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 
 

 
 
   Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4.210 din 19.04.2013 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 4.211 din 19.04.2013; 

- raportul nr. 4.212/19.04.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr. 4.345 din 23.04.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 4.347 din 23.04.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii;  

- raportul nr. 4.349 din 23.04.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 114 din 
11.04.2013 referitoare 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 Guvernului nr. 147 din 10.04.2013 privind exercitarea cu 
caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Olt de către domnul MARINESCU Emil - Vergilius;   

-  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 112 din 12.08.2010 cu    
privire la numire în funcţia publică de conducere de Director executiv al Camerei 
Agricole Judeţene Olt; 

- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 
30.07.2008 cu privire la împuternicirea preşedintelui Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) 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 hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea raportului de serviciu al domnului 

MARINESCU Emil – Vergilius - Director executiv, nivel studii S (clasa I), al 
Camerei Agricole Judeţene Olt - instituţie publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Judeţean Olt, prin detaşare la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Olt, în vederea exercitării cu caracter temporar a  funcţiei  publice de subprefect 
al judeţului Olt.  

    Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 114 din 11.04.2013 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 11.04.2013 şi se 
comunică Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Camerei Agricole Judeţene Olt, 
domnului MARINESCU Emil - Vergilius în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt şi Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.  
 
 

PREŞEDINTE    
Paul STĂNESCU 
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