
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
    cu privire la:    modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 147 din 23.10.2013 

  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 4773 din 15.05.2014 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 4774 din 15.05.2014; 

- adresa nr. 15 din 14.05.2014 a sindicatului ,,CONSOLT” înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4532 din 14.05.2014; 

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21013/2014 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4986 din 22.05.2014; 

- raportul nr. 4775 din 15.05.2014 al Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr. 5179 din 28.05.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

- raportul nr. 5180 din 28.05.2014 al Comisiei pentru muncă, protecție 
socială, activități sportive și de agrement; 

- raportul nr. 5182 din 28.05.2014 al Comisiei pentru studii economico - 
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public  şi  privat al judeţului; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013  
cu privire la stabilire funcții publice, prin modificarea calității unor posturi din 
statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, din 
posturi aferente personalului contractual în posturi aferente funcțiilor 
publice de execuție și aprobare organigramă și stat de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

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

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 

        
  În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) 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.I. Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2014, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 147 din 23.10.2013, se modifică și se 
înlocuiește cu Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt şi Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
                                                                             
 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al judeţului 

                                                                             Marin DOBRE 
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PREŞEDINTE
    Paul STĂNESCU

 Serviciul Resurse Umane și 
 Managementul Unităților Sanitare
         Constantina BĂLAN

CONTRASEMNEAZĂ

           Marin DOBRE
       Secretar al Judeţului

              Șef Serviciu
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