
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
                     

 
H O T Ă R Â R E 

 
                cu privire la:   aprobare organigramă şi stat de funcţii                                                       

pentru  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR OLT 

 
                      
          Având în vedere: 

- expunerea de motive  nr. 3584 din 10.04.2014 cu privire la aprobarea  
proiectului  de hotărâre nr. 3.585 din 10.04.2014; 

- adresa nr. 641 din 26.03.2014 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt şi înregistrată la Consiliului Judeţean Olt sub  nr. 3.521  
din 09.04.2014; 

- adresa nr. 17.666 din  07.03.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt, 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 2601 din 
13.03.2014; 

- adresa nr. 18.475 din  25.03.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt, 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 2985 din 
25.03.2014; 

- Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date,  transmis cu adresa nr. 3484077 din 17.04.2014, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3860 din 22.04.2014;  

- Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,  transmis cu 
adresa nr. 16591/2014, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3861 
din 22.04.2014; 

- raportul nr. 3.586 din 10.04.2014 al Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 3905 din 23.04.2014 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 3906 din 23.04.2014 al Comisiei pentru Agricultură,  
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 



- raportul nr. 3907 din 23.04.2014 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Ordonanţei  Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii 
cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor 
de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 520/2004, cu  modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea 
Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din 
aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi 
materiale, cu modificările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii – cadru nr. 284/2010   privind salarizarea unitară a  
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) 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, organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul a 30 posturi, conform 
anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 
                       - funcţii publice              -  26 posturi 
                       - personal contractual    -   4 posturi  
                         Total                                 30 posturi. 
   Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere 
contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
   Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
01.05.2014 şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 



Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din  cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – jud. Olt.   
 
 
 
                                                            

   PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                              
                                                                                     Secretar al  Judeţului  
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