
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                             

cu privire la numire mentor pe perioada de stagiu 
 

   Având în vedere : 
   - expunerea de motive nr. 8721 din 15.09.2014 cu privire la aprobarea proiectului     
     de  hotărâre nr. 8722 din 15.09.2014; 

     - raportul nr. 8723 din 15.09.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare; 

   - raportul nr. 9048 din 24.09.2014 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

   - raportul nr. 9054 din 24.09.2014 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

   - raportul nr. 9057 din 24.09.2014 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

   - raportul nr. 9052 din 24.09.2014 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

   - 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; 

   - 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 cu privire la 
numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi stabilire drepturi 
salariale; 

   - prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.223/04.09.2014  
     referitoare la numire mentor pe perioada de stagiu; 
   - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea 

Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată 
şi completată prin Legea nr. 673/2002; 

   - prevederile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
     învăţământ superior, cu modificările ulterioare; 

     -  prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013, 
        privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 473/2014; 



   - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi        
completările ulterioare, 
 
În temeiul 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. Domnul Gabriel BULETEANU – Secretar al Judeţului se numeşte, în 
calitate de mentor, pe durata perioadei de stagiu al domnişoarei MARINEAŢĂ 
Dana Alexandra - consilier juridic, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt. 
     Art. 2. (1) Pe lângă atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului, domnul Gabriel 
BULETEANU – Secretar al Judeţului, îndeplineşte şi obligaţiile prevăzute la art. 7 din 
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior, cu modificările ulterioare şi întocmeşte programul de activităţi pe care îl 
supune aprobării angajatorului. 
     (2) Fişa postului domnului Gabriel BULETEANU – Secretar al Judeţului se 
completează, în mod corespunzător, cu atribuţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 
335/2013.   
     Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 223 din 04.09.2014 referitoare la numire 
mentor pe perioada de stagiu îşi încetează aplicabilitatea. 
     Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 11.08.2014 şi 
se comunică Direcţiei Economică, Buget - Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, Secretarului 
Judeţului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt şi domnişoarei Marineaţă Dana – Alexandra.  
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
                                                                  

                                           
CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                    

                                                                                    Secretar  al  Judeţului                     
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