
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea şi completarea art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
132/ 2010 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, 
Regulament de organizare şi funcţionare şi Consiliul de administraţie pentru Serviciul 
Judeţean de Pază Olt 
 
 
  Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 1956/24.02.2014 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
1957/24.02.2014; 
- Adresa Serviciului Judeţean de Pază Olt nr. 222/21.02.2014 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 1909/21.02.2014; 
- Raportul nr. 1958/24.02.2014 al  Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 2062/26.02.2014 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 2071/26.02.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 2164/26.02.2014 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 
şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi 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, cu modificările şi completările 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.I. Art.3 (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/ 2010 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal, stat de funcţii, Regulament de organizare şi funcţionare şi 
Consiliul de administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 1. “Art. 3 - (2)  Se aprobă schimbarea sediului S.C. “Divizia de Pază şi Ordine SJP” S.R.L 
din imobilul - corp B în imobilul - corp A, camerele nr. 7, 8, 9, 24, 25, 26 şi holurile nr. 21 şi 22, 
în suprafaţă construită de 92,95 m.p., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,   aflate în domeniul public al judeţului Olt, situate în municipiul Slatina, strada 
Drăgăneşti nr. 9, judeţul Olt. 
 2. La art.3 după aliniatul 2 se introduce un nou aliniat, aliniatul 21 cu următorul cuprins: 
            „(21) Serviciul Judeţean de Pază în calitate de administrator al imobilului şi acţionar unic 
al S.C. “Divizia de Pază şi Ordine SJP” S.R.L, va stabili modalitatea de atribuire a spaţiilor 
respective, urmând ca actul de transmitere să fie încheiat între Serviciul Judeţean de Pază şi 
societatea respectivă”.  

Art. II. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, 
Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Serviciului Judeţean de 
Pază Olt, S. C. ”Divizia de Pază şi Ordine SJP” S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE 
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