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HOTARÂRE  
 
 

Cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2007 pentru functiile publice 
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 

 
 
 
 

 Având în vedere:  
 

- expunerea de motive nr. 6133/13.09.2006 cu privire la     aprobarea proiectului de hotarâre; 
- adresa nr. 37045/12.09.2006  a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt înaintata Consiliului 

Judetean Olt si înregistrata sub nr. 6092/12.09.2006 ;  
- raportul nr. 6134/13.09.2006 al Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Olt ; 
- raportul nr. 8053/29.11.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
- raportul nr. 8055/29.11.2006 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 
- raportul nr. 8056/29.11.2006 al Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si agrement; 
- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 72/27.07.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de 

personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

-  prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale 
functionarilor publici pentru anul 2006; 

    
    În temeiul art. 104 alin. (1) litera ,,a” si art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
    Consiliul Judetean Olt adopta prezenta hotarâre: 
 

ART.1. Se aproba PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2007 pentru functiile publice din 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, conform ANEXEI care face parte integranta 
din prezenta hotarâre. 
ART. 2. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice, compartimentului 
managementul resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului – Judetul Olt.  
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZA 
         Secretar al judetului  

            Marin DOBRE 
 
 

Slatina 30.11.2006 
Nr. 107 
C.M.P./C.M.P./2ex 


