
  
 

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la: aplicare sanctiune disciplinara 

 
 

Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre nr. 7758/22.11.2006; 
? Referatul nr. 7707/21.11.2006 al domnului Gheorghe Buica, vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt, din 

care rezulta ca domnul Paul Matiu, director al Bibliotecii Judetene  „Ion Minulescu” Slatina nu si-a îndeplinit 
atributiile de serviciu privind coordonarea si conducerea activitatii institutiei respective, fapt ce a generat si 
mentinut situatii conflictuale între unii angajati si a determinat totodata deteriorarea ordinii si disciplinei în 
cadrul institutiei, încalcându-se astfel prevederile art. 43 din Regulamentul de Organizare si Functionare al 
Bibliotecii Judetene „Ion Minulescu” Slatina; fapta savârsita constituie abatere disciplinara conform art. 263 
alin (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

? Declaratia directorului Bibliotecii Judetene „Ion Minulescu” Slatina,  domnul Paul Matiu înregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr. 7708/21.11.2006; 

? Raportul Directiei pentru Administratie Publica si al Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt nr. 7761/22.11.2006;  

? Raportul Comisiei pent ru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii nr. 8052/29.11.2006  ; 

? Raportul Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte nr. 8054/29.11.2006; 
? Raportul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si agrement nr.  8056/29.11.2006 ; 
? Prevederile art. 43 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene „Ion Minulescu” 

Slatina, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 29 din 30.03.2006; 
? Prevederile art. 104, alin. (1), lit. a), alin. (2)  lit. e), art. 116 alin. (3), lit. c) din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
? Prevederile art. 56 din Legea nr. 334/2002-Legea bibliotecilor republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
? Prevederile art. 263, 264, 266, 268 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

În temeiul 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 aplica sanctiunea disciplinara „Avertisment scris”  prevazuta de art. 264, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 
53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului Paul Matiu, directorul Bibliotecii Judetene 
„Ion Minulescu” Slatina, pentru neîndeplinirea atributiilor de serviciu prevazute de art. 43 din Regulamentul de 
Organizare si Functionare a institutiei respective. 

 
Art. 2  Sanctiunea prevazuta  la art. 1 poate fi contestata la Tribunalul Olt în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data comunicarii. 
 
Art. 3  Prezenta hotarâre se comunica domnului Paul Matiu,  Directiei  Resurse Umane, Informare si Relatii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, Bibliotecii Judetene „Ion Minulescu” în 
vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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