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 HOTĂRÂRE 
         
  

Referitoare la : aprobarea înființării unui post aferent personalului contractual de  
 execuție la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 
 

 
 

            Având în vedere:  
 

- expunerea de motive nr.797/27.01.2015 referitoare la aprobarea Proiectului de 
hotărâre nr.798/27.01.2015; 

- raportul nr.799/27.01.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităților Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- raportul nr.1272/09.02.2015 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

- raportul nr.1291/09.02.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 
sportive și de agrement;  

- raportul nr.1270/09.02.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt  nr.180/20.12.2013 cu privire la 
stabilire funcţii publice prin modificarea calităţii unor posturi din statul  de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din posturi aferente personalului 
contractual în posturi aferente funcţiilor publice de execuţie şi aprobare organigramă 
şi stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la 
aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018;  

- prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; 

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
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, 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 
 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă înființarea unui post aferent personalului contractual de 

execuție de referent, treapta profesională II, nivel studii M, la Serviciul Resurse Umane 
și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt. 

(2) Numărul de 8 posturi aferente funcțiilor publice de la Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt se suplimentează cu postul prevăzut la alin.(1), aferent personalului 
contractual.  

Art. 2. Numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.180/20.12.2013, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu 
prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
 

PREȘEDINTE,  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                           Secretar al  Judeţului,  
                                                           Gabriel BULETEANU 
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