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H O T Ă R Â R E   
                                                             

     cu privire la:      constituire comisie de concurs şi comisie de  
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare 
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea 
postului de consilier juridic, grad profesional debutant 
din cadrul Aparatului Permanent de Lucru                                                                                                                                                   

 
- expunerea de motive nr. 5438 din 05.06.2014 cu privire la aprobarea 

proiectului de hotărâre nr. 5439 din 05.06.2014; 
      -   raportul nr. 5440 din 05.06.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 5509 din 06.06.2014 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

-   raportul nr. 5515 din 06.06.2014 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

-  raportul nr. 5510 din 06.06.2014 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- anunţul nr. 5425 din 05.06.2014 pentru scoaterea la concurs a  postului de 
consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea 
Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificat 
prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu privire la aprobarea 
Regulamentului 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; 

- prevederile art. 151 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
77/30.07.2008; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101 din 29.07.2013 cu privire 
la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt;                                                                                                                                                                                                                                                            
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din  29.05.2014 cu privire 
la transformare post în statul de funcţii al Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
  În temeiul art. 91 alin. (1) litera f) 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 constituie Comisia de concurs la concursul de recrutare organizat de 
Consiliul Judeţean Olt în data de 21.07.2014 - proba scrisă şi 24.07.2014 – proba de 
interviu, pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional debutant 
din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în 
următoarea componenţă:  

   -  Marin DOBRE                 -  Secretar al Judeţului;  
        preşedinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        -  Constantina BĂLAN       -  Şef Serviciu - Serviciul Resurse Umane şi 
                                      Managementul Unităţilor Sanitare;                                        

        -  Nicolae VITAN                 - Consilier judeţean. 
Art. 2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 

recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt în data de 21.07.2014 - proba scrisă şi 
24.07.2014 – proba de interviu, pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad 
profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Judeţean Olt,  în următoarea componenţă:                                                                                                                                                                                                                            
        - Buleteanu Gabriel       -  Consilier juridic, grad profesional principal  
               preşedinte                  Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări;  
        - Tănăsescu Magda       -  Consilier juridic, grad profesional superior 
                  Ştefania                    Serviciul Buget, Impozite şi Taxe; 
        - Nicolae STANCU         -  Consilier judeţean. 
    Art. 3. Se numeşte secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor domnul Lăzărescu Cătălin George - inspector, grad profesional 
debutant, nivel studii S la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
persoanelor nominalizate la art. 1 - 3 în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE    

Paul STĂNESCU 
                                                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                
Secretar al judeţului 

                                                                                                  Marin DOBRE   
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