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                                       H O T A R Â R E   
                                                                            
                cu privire la:    încetarea activitatii DIRECTIEI GENERALE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR OLT  
                                 
       Având în vedere: 
- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului  de hotarâre nr. 7830 din 24.11.2006; 
- raportul  Directiei Generale pentru Protectia Plantelor Olt înaintat  Consiliului Judetean Olt cu adresa nr. 564 din 

20.11.2006,   si înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 7712 din 21.11.2006; 
 -  raportul   comun   nr. 7832   din       24.11.2006    al   Directiei      
    Economice,   Directiei Buget,  Taxe – Impozite si Informatizare,  
    Directiei  pentru  Administratie Publica    si    Directiei Resurse  
    Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul   aparatului    de  
    specialitate al Consiliului Judetean Olt; 
- raportul nr. 8052 din 29.11.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
-  raportul  nr. 8055 din 29.11.2006 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 
-  raportul  nr. 8057 din 29.11.2006 al Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si agrement; 
 
 -  prevederile   Hotarârii    Consiliului    Judetean Olt  nr.  45/1999    cu privire la  înfiintarea  Directiei Generale pentru 

Protectia Plantelor Olt;   
- prevederile Legii nr. 37/2006 privind  reorganizarea activitatii de protectie a plantelor; 
- prevederile Legii nr. 546/2001 privind aprobarea Ordonantei   de Urgenta a Guvernului nr. 17/2001 pentru 

modificarea  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si   
carantina fitosanitara, republicata; 

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

- prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si  completarile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor 

si carantina fitosanitara, republicata;  
- prevederile Legii  contabilitatii nr.82/1991,  republicata;   
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale,  aprobata prin Legea 

nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
               În temeiul   art.104 alin. (1),   literele  a), c) si  d)   si art. 109 alin. (1)  din Legea administratiei publice locale  nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e : 
 
Art.1. Începând cu data de 01.01.2007, Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt  – serviciu public cu 
personalitate juridica,  subordonat  Consiliului Judetean Olt,  îsi înceteaza activitatea.           
Art.2.Conducerea Directiei Generale pentru Protectia Plantelor Olt va asigura îndeplinirea urmatoarelor masuri:  
 

a. efectuarea pâna la data încetarii activitatii a inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Rezultatul 
inventarierii se înregistreaza în contabilitate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile; 

b. efectuarea, în termen de 30 de zile de la data încetarii activitatii,  a operatiunilor  de lichidare si de radiere 
fiscala a institutiei; 

c. întocmirea situatiilor financiare de închidere a exercitiului financiar -  care corespunde cu exercitiul anual, 
la încetarea activitatii; 

d. predarea în administrarea Consiliului Judetean Olt a bunurilor imobile compuse din cladiri si terenuri aflate 
în domeniul public al judetului si în administrarea Directiei Generale pentru Protectia Plantelor Olt.  

e. predarea catre Consiliul Judetean Olt a activelor si datoriilor din bilantul contabil încheiat la data de 31 
decembrie 2006; 

f. predarea catre Consiliul Judetean Olt a tuturor    documentelor si bunurilor existente în cadrul Directiei 
Generale pentru Protectia Plantelor Olt, pe baza de Protocol de predare – primire, pâna la data de 
31.01.2007. Primirea documentelor si bunurilor existente în cadrul Directiei Generale pentru Protectia 
Plantelor Olt se va face prin grija   Directiei Economice, Directiei Tehnice si Directiei  Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt,  de catre o 
Comisie,   a carei componenta  va fi  numita   prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Olt; 

g. respectarea   prevederilor   Legii nr. 188/1999      privind 
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Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,  referitoare  la încetarea raportului de 
serviciu sau, dupa caz, contractului individual de munca al salariatului, din initiativa angajatorului. 
 

Art. 3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, orice prevedere contrara îsi înceteaza aplicabilitatea. 
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, Directiei 
Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, Directiei Tehnice, Compartimentului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale pentru  Protectia Plantelor Olt în vederea  aducerii 
la îndeplinire si Institutiei Prefectului, Judetul Olt.                                                
 
 

 
PRESEDINTE 

Jenel COPILAU 
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