
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE    
 

                   cu privire la:  modificare raport de serviciu prin exercitarea cu  
                                              caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt 

 
 

                 Având în vedere:  
 expunerea de motive nr. 2504/16.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului  

de hotărâre nr. 2505/16.03.2015;  
 raportul nr. 2506/16.03.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

 raportul nr. 3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 raportul nr. 3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 
județului;  

 raportul nr. 3193/24.03.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

 raportul nr. 3180/24.03.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 

 adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 141/08.01.2015 prin care a solicitat avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul Cătănoiu Marian - 
Șef serviciu la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt; 

 Avizul nr. 7400/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1717/20.02.2015; 

 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 76/ 
27.02.2015 referitoare la modificare raport de serviciu, prin exercitarea cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv 
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

 prevederile  Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 169/27.11.2014   cu 
privire la aprobare stat de funcţii pentru Direcţia  Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt; 



 prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001;  

 prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 
cu privire la împuternicire Preşedinte al  Consiliului Judeţean Olt; 

 prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) şi  art. 92 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
            În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) 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 aprobă modificarea raportului de serviciu al domnului Cătănoiu 

Marian – Şef serviciu la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, pe o perioadă de   maximum 6 luni, începând cu data de 02.03.2015. 

Art.2. Drepturile salariale ale domnului Cătănoiu Marian corespunzătoare 
funcţiei publice de conducere de Director executiv se vor stabili de către Direcţia 
Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.02.2015 referitoare la modificare 
raport de serviciu, prin exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 
vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 02.03.2015 şi se 
comunică Direcţiei Economică Buget - Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu 
Marian în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 
                                  

        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                     
                                                                           Secretar  al  Judeţului                     
                                                                            Gabriel BULETEANU 
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