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HOTĂRÂRE
-PROIECTcu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.3861/13.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Olt;
- Referatul nr.3752/08.04.2020 cu privire la necesitatea transformării unui post aferent
funcției publice de execuție de consilier debutant vacant în post aferent funcției de
execuție de consilier principal în cadrul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și
Transparență Decizională;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019 cu privire la
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru
Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.62-64 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul
Președintelui Consiliului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, modificat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.212/19.12.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020 cu privire la
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu
rectificările ulterioare;
- prevederile art.1, art.3-4, art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.191
alin.(1) lit.a) și lit.c), alin.(2) lit.a), art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu
art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor
publici de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul
Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență
Decizională al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.100 în
statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu
modificările și completările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional
principal.

Art.2. Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt,
precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe,
Serviciului Financiar – Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor
Sanitare și Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și
Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în
vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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VIZĂ CFP

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Olt

I.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt funcționează conform organigramei și a
statului de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și
completările ulterioare, așa cum au fost modificate, completate și înlocuite cu organigrama și statul de
funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/27.02.2020, la nivelul
a 158 posturi, după cum urmează:
• funcţii de demnitate publică
- 3 posturi;
• funcții specifice
- 1 post;
• funcţii publice
- 125 posturi;
• funcţii aferente
personalului contractual
- 29 posturi.
Total
- 158 posturi
Structura organizatorică actuală este următoarea:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Nr.
Crt.
I.
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ,
din care:
Președinte
Vicepreședinte
II.
Administrator public
III.
APARATUL DE SPECIALITATE
III.1.
Secretarul General al Județului
III.2.
DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET – FINANŢE
din care:
Director executiv
III.2.a.
Serviciul Financiar – Contabilitate
III.2.b.
Serviciul Buget, Impozite și Taxe
III.2.c.
Biroul Informatică și Administrativ
Compartiment Informatică
Compartiment Administrativ
III.2.d.
Personal de Întreținere și Deservire Generală
III.3.
DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
din care:
Director executiv
III.3.a.
Serviciul Tehnic, Investiții
III.3.b.
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
și Autoritatea Județeană de Transport

1

Număr
posturi
aprobate
3
1
2
1
1
40
1
8
9
9

13
20
1
10
9

III.4.

III.4.a.

III.4.b.
III.5.
III.6.
III.7.

III.8.
III.9.
III.10.
III.11.
III.12.
IV.

Compartiment Administrarea Patrimoniului
Compartiment Unitatea Județeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
ARHITECT ȘEF AL JUDEŢULUI
din care:
Arhitect șef
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și
Strategii de Mediu
Compartiment Unitatea de Implementare a Proiectelor
Compartiment Strategii de Programe și Mediu
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în
Construcții
SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE, AUTORITATEA TERITORIALĂ DE
ORDINE PUBLICĂ ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MONITORIZARE
PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Compartiment Administrație Publică
Compartiment pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
SERVICIUL ACHIZIŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR
SANITARE
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL
INTERN/MANAGERIAL
CABINET PREŞEDINTE
TOTAL

21
1
10

10
9
8
12

11
6
8
11
3
4
158

Personalul din cadrul Consiliului Județean Olt este încadrat pe posturi aferente funcţiilor de
demnitate publică, pe posturi aferente funcţiilor publice şi pe posturi aferente funcţiilor contractuale.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţiile de demnitate publică și pe funcții publice
este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii contractuale este reglementat de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
care se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

II.

PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST VACANT ÎN STATUL DE FUNCȚII PENTRU
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Transformare post vacant în cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică și Transparență Decizională

Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt este organizat la nivelul a 8 posturi,
după cum urmează:
- 1 post aferent funcției publice de conducere – șef serviciu, gradul II;
- 7 posturi aferente funcției publice de execuție.
Din totalul celor 8 posturi din cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
și Transparență Decizională, 4 posturi sunt vacante, dintre care unul este temporar vacant, după cum
urmează:
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- postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (poziţia nr.97 în statul de funcţii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare) – vacant;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional superior (poziţia nr.99 în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) –
temporar vacant ca urmare a suspendării raportului de serviciu al titularului postului pe perioada
exercitării funcției de Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant (poziţia nr.100 în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) –
vacant;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent (poziţia nr.102 în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) –
vacant.
Având în vedere volumul diversificat de activitate, multitudinea și complexitatea activităților Serviciului
Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională, pregătirea şedinţelor
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și necesitatea asigurării tuturor activităților și atribuțiilor
acestui serviciu cu personal foarte bine pregătit și cu o experiență profesională vastă și cu o vechime mai
mare în specialitate, dornice de a-și desfășura activitatea în domeniul administrației publice locale, prin
Referatul nr.3752/08.04.2020, aprobat de Președintele Consiliului Județean Olt, Serviciul Relații Publice,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională a propus transformarea postului
vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații Publice,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt (poziția nr.100 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional
principal.
Potrivit prevederilor art.409 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii
prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice.
Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele
situaţii:
a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice,
ca urmare a promovării în clasă şi a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici;
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o
funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.
c) modificarea calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art.405-407.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020, cu rectificările ulterioare, a fost
aprobat bugetul Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023.

III. PROPUNERI FINALE

-

-

-

Având în vedere:
Referatul nr.3752/08.04.2020 cu privire la necesitatea transformării unui post aferent funcției publice
de execuție de consilier debutant vacant în post aferent funcției de execuție de consilier principal în
cadrul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019 cu privire la aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean
Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.62-64 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului
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-

-

-

Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019,
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.212/19.12.2019;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului
Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu rectificările ulterioare;
prevederile art.1, art.3-4, art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a) și lit.c),
alin.(2) lit.a), art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de execuție de consilier,
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică și Transparență Decizională al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt (poziția nr.100 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad
profesional principal;
modificarea în mod corespunzător a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea acestuia
în forma prezentată.

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Juridic - Contencios
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităţilor Sanitare
Angela NICOLAE

Întocmit,
Andrei Lucian AMZU
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Proiectul de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt a fost întocmit având în vedere:
Referatul nr.3752/08.04.2020 cu privire la necesitatea transformării unui post aferent funcției
publice de execuție de consilier debutant vacant în post aferent funcției de execuție de
consilier principal în cadrul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019 cu privire la aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.62-64 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.171/24.10.2019, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.212/19.12.2019;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020 cu privire la aprobarea
bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu rectificările ulterioare;
prevederile art.1, art.3-4, art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.191 alin.(1)
lit.a) și lit.c), alin.(2) lit.a), art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

I.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt funcționează conform
organigramei și a statului de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost modificate,
completate și înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/27.02.2020, la nivelul a 158 posturi, după cum
urmează:
• funcţii de demnitate publică
- 3 posturi;
• funcții specifice
- 1 post;
• funcţii publice
- 125 posturi;
• funcţii aferente
personalului contractual
- 29 posturi.
Total
- 158 posturi
Structura organizatorică actuală este următoarea:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Nr.
Crt.
I.
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ,
din care:
Președinte
Vicepreședinte
1

Număr
posturi
aprobate
3
1
2

II.
III.
III.1.
III.2.

Administrator public
APARATUL DE SPECIALITATE
Secretarul General al Județului
DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET – FINANŢE

1
1
40
din care:

III.2.a.
III.2.b.
III.2.c.

III.2.d.
III.3.

III.3.a.
III.3.b.

III.4.

III.4.a.

III.4.b.
III.5.
III.6.
III.7.

III.8.
III.9.
III.10.
III.11.
III.12.
IV.

Director executiv
Serviciul Financiar – Contabilitate
Serviciul Buget, Impozite și Taxe
Biroul Informatică și Administrativ
Compartiment Informatică
Compartiment Administrativ
Personal de Întreținere și Deservire Generală
DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
din care:
Director executiv
Serviciul Tehnic, Investiții
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
și Autoritatea Județeană de Transport
Compartiment Administrarea Patrimoniului
Compartiment Unitatea Județeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
ARHITECT ȘEF AL JUDEŢULUI
din care:
Arhitect șef
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și
Strategii de Mediu
Compartiment Unitatea de Implementare a Proiectelor
Compartiment Strategii de Programe și Mediu
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în
Construcții
SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE, AUTORITATEA TERITORIALĂ DE
ORDINE PUBLICĂ ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MONITORIZARE
PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Compartiment Administrație Publică
Compartiment pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
SERVICIUL ACHIZIŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR
SANITARE
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL
INTERN/MANAGERIAL
CABINET PREŞEDINTE
TOTAL

1
8
9
9

13
20
1
10
9

21
1
10

10
9
8
12

11
6
8
11
3
4
158

Personalul din cadrul Consiliului Județean Olt este încadrat pe posturi aferente funcţiilor de
demnitate publică, pe posturi aferente funcţiilor publice şi pe posturi aferente funcţiilor
contractuale.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţiile de demnitate publică și pe funcții
publice este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii contractuale este reglementat de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, care se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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II.

PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST VACANT ÎN STATUL DE FUNCȚII PENTRU
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Transformare post vacant în cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică și Transparență Decizională

Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență
Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt este organizat la
nivelul a 8 posturi, după cum urmează:
- 1 post aferent funcției publice de conducere – șef serviciu, gradul II;
- 7 posturi aferente funcției publice de execuție.
Din totalul celor 8 posturi din cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică și Transparență Decizională, 4 posturi sunt vacante, dintre care unul este temporar vacant, după
cum urmează:
- postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (poziţia nr.97 în statul de funcţii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare) – vacant;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional superior (poziţia nr.99 în statul de funcţii aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare) – temporar vacant ca urmare a suspendării raportului de serviciu al titularului postului pe
perioada exercitării funcției de Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant (poziţia nr.100 în statul de funcţii aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare) – vacant;
- postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent (poziţia nr.102 în statul de funcţii aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare) – vacant.
Având în vedere volumul diversificat de activitate, multitudinea și complexitatea activităților
Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională,
pregătirea şedinţelor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și necesitatea asigurării tuturor
activităților și atribuțiilor acestui serviciu cu personal foarte bine pregătit și cu o experiență profesională
vastă și cu o vechime mai mare în specialitate, dornice de a-și desfășura activitatea în domeniul
administrației publice locale, prin Referatul nr.3752/08.04.2020, aprobat de Președintele Consiliului
Județean Olt, Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență
Decizională a propus transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional
debutant din cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și
Transparență Decizională al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.100
în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și
completările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional principal.
Potrivit prevederilor art.409 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea
măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor
publice.
Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în
următoarele situaţii:
a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau

instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi a promovării în grad
profesional a funcţionarilor publici;
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau întro funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.
c) modificarea calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art.405-407.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020, cu rectificările ulterioare, a fost
aprobat bugetul Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023.
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Având în vedere:
Referatul nr.3752/08.04.2020 cu privire la necesitatea transformării unui post aferent funcției
publice de execuție de consilier debutant vacant în post aferent funcției de execuție de consilier
principal în cadrul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019 cu privire la aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.62-64 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului
Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019,
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.212/19.12.2019;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/14.02.2020 cu privire la aprobarea
bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu rectificările ulterioare;
prevederile art.1, art.3-4, art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a) și
lit.c), alin.(2) lit.a), art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații Publice,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.100 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare) în post de
consilier, clasa I, grad profesional principal;
modificarea în mod corespunzător a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea
acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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