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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a 
funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 
 
 

I.             CADRUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEȚENE DE 
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Judeţean Olt, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi Autoritate Tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului Judeţean de 
Evidenţă a Persoanei din  cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt.            

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de întocmire, 
păstrare, evidenţă şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de 
identitate, cărţilor de alegător. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, care a fost modificat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019 a fost aprobată organigrama și 
statul de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt. 
 
 

II. CONDUCEREA DIRECŢIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019, începând cu 

data de 16.09.2019, domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad profesional principal in 
cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, exercită cu caracter temporar, prin 
detașare, funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un an calendaristic. 
 

III. EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCŢIEI PUBLICE DE 
CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI JUDEȚENE DE 

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT, PRIN DETAȘARE 
 
 

Potrivit prevederilor art.505 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, detaşarea se dispune în 
interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul 
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public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public 
poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.  

Potrivit prevederilor art.510 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea cu caracter 
temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se dispune în condiţiile prevăzute la art. 509 
de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, pentru o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.  

Prin adresa nr.1450/11.02.2020 Consiliul Județean Olt  a solicitat Ministerului Educației 
Naționale acordul ca domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional principal din 
cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale să exercite cu caracter temporar, prin 
detașare, funcția publică de conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru  o 
perioadă de maximum 6 luni în anul 2020. 

Prin adresa nr.715/DGJ/25.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.2023/DGJ/25.02.2020, Ministerul Educației Naționale și-a exprimat acordul cu privire la 
prelungirea detașării domnului Neacșu Petre-Silviu, începând cu data de 16.03.2020, pentru  o 
perioadă de maximum 6 luni. 

Prin adresa nr.2104/26.02.2020, Consiliul Județean Olt  a notificat Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției 
publice de conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, de către domnul Neacșu 
Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control al 
Ministerului Educației Naționale, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, respectiv 
până la data de 01.07.2020. 

 Conform prevederilor art. 9 alin.(1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările și completările ulterioare, numirea şi eliberarea 
din funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor şi al 
Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti se fac de către 
consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în condiţiile legii, în prezent Direcția pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Prin adresa nr………….., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr………………., 
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, a avizat exercitarea cu 
caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere vacante, de director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, de către domnul Neacșu Petre-
Silviu. 

 
       Având în vedere: 

- adresa nr.1450/11.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a solicitat Ministerului 
Educației Naționale acordul cu privire la detașarea domnului Neacșu Petre-Silviu - inspector 
clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației 
Naționale pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante, 
de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu 
public din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în 
anul 2020; 

- adresa Ministerului Educației Naționale nr.715/DGJ/25.02.2020 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.2023/25.02.2020 prin care și-a exprimat acordul cu privire la 
prelungirea detașării domnului Neacșu Petre-Silviu, începând cu data de 16.03.2020, pentru  
o perioadă de maximum 6 luni; 

- adresa nr.2104/26.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a notificat Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin 
detașare, a funcției publice de conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt, de către domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, pentru  o 
perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, respectiv până la data de 01.07.2020; 

- avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 
nr…………………………. înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr…………………….; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea 
cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 
organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 cu privire la aprobare 
stat de functii si Regulament de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Olt, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.11/25.01.2018; 
prevederile art.385 alin.(3), art.387 alin.(1) lit.b), art.390 alin.(1) lit.e), art.502 alin.(1) 
lit.b), art.505 alin.(2), alin.(5) și alin.(8), art.509 și art.510 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
propunem: 

➢ exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere 
vacante de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt de către domnul Neacșu 
Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de 
Control al Ministerului Educației Naționale, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în 
anul 2020, respectiv până la data de 01.07.2020; 

➢ fișa postului cu atribuțiile de director executiv, grad II al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, 
este prevăzută în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre; 

➢ modificarea în mod corespunzător a statului de funcții aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare organigramă și stat 
de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

➢ încetarea aplicabilității oricărei alte prevederi contrare. 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propun 
aprobarea lui în forma prezentată. 
 
 
 
 

 
                                                                    INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
MARIUS OPRESCU 



                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

                                                                      - PROIECT –  
 
cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere 

de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
 
 
Având în vedere: 
 

➢ Referatul de aprobare nr.2105/26.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ adresa nr.1450/11.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a solicitat Ministerului 

Educației Naționale acordul cu privire la detașarea domnului Neacșu Petre-Silviu - 
inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului 
Educației Naționale pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru  o 
perioadă de maximum 6 luni în anul 2020; 

➢ adresa Ministerului Educației Naționale nr.715/DGJ/25.02.2020 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.2023/25.02.2020 prin care și-a exprimat acordul cu privire la 
prelungirea detașării domnului Neacșu Petre-Silviu, începând cu data de 16.03.2020, 
pentru  o perioadă de maximum 6 luni; 

➢ adresa nr.2104/26.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a notificat Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin 
detașare, a funcției publice de conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt, de către domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, pentru  o 
perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, respectiv până la data de 01.07.2020; 

➢ avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 
nr…………………………. înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr…………………….; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la 
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la 
înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 cu privire la aprobare 
stat de functii si Regulament de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.11/25.01.2018; 

➢ prevederile art.385 alin.(3), art.387 alin.(1) lit.b), art.390 alin.(1) lit.e), art.502 alin.(1) 
lit.b), art.505 alin.(2), alin.(5) și alin.(8), art.509 și art.510 alin.(1) din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), alin.(5) lit.k), 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 h o t ă r â r e: 
 

Art.1.(1) Domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad profesional principal in 
cadrul Corpului de Control-Direcția Generală Inspecție și Control din cadrul Ministerului Educației 
Naționale, exercită cu caracter temporar, prin detașare,  funcţia publică de conducere 
vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - 
serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru  o perioadă de maximum 6 
luni în anul 2020, respectiv până la data de 01.07.2020. 

(2) Atribuţiile postului de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, sunt prevăzute în 
fișa postului înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, se modifică în mod 
corespunzător. 
 Art.3. Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
  Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
domnului Neacșu Petre-Silviu, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
Ministerului Educației Naționale, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 

  INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
    

                                                          
 
 

             
                   AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar  General al  Judeţului                     
                                                                          Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                        APROB 
Serviciul Resurse Umane                                                                     PREŞEDINTE 
și  Managementul Unităților Sanitare                                                      Marius OPRESCU 
Nr.2122/27.02.2020 

 
 

RAPORT 
           
cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de 

director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

 
I. CADRUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ 

A PERSOANELOR OLT 
 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Judeţean Olt, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului Judeţean de Evidenţă a Persoanei din  
cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt.            

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public comunitar de 
evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de întocmire, păstrare, 
evidenţă şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de 
alegător. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, care a fost modificat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019 a fost aprobată organigrama și statul 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt. 
 
 

II. CONDUCEREA DIRECŢIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019, începând cu data 

de 16.09.2019, domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul 
Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, exercită cu caracter temporar, prin detașare, 
funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pe o 
perioadă de maxim 6 luni într-un an calendaristic. 
 

III. EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCŢIEI PUBLICE DE 
CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR OLT, PRIN DETAȘARE 
 
 

Potrivit prevederilor art.505 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, detaşarea se dispune în 
interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul 
public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi 
detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.  

Potrivit prevederilor art.510 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea cu caracter temporar 
a unei funcţii publice de conducere vacante se dispune în condiţiile prevăzute la art. 509 de către 
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persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, pentru o perioadă de maximum 6 luni 
într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile 
înainte de dispunerea măsurii.  

Prin adresa nr.1450/11.02.2020 Consiliul Județean Olt  a solicitat Ministerului Educației 
Naționale acordul ca domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale să exercite cu caracter temporar, prin detașare, 
funcția publică de conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru  o perioadă de 
maximum 6 luni în anul 2020. 

Prin adresa nr.715/DGJ/25.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.2023/DGJ/25.02.2020, Ministerul Educației Naționale și-a exprimat acordul cu privire la prelungirea 
detașării domnului Neacșu Petre-Silviu, începând cu data de 16.03.2020, pentru  o perioadă de 
maximum 6 luni. 

Prin adresa nr.2104/26.02.2020, Consiliul Județean Olt  a notificat Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de 
conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - 
serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, de către domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector 
clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, 
pentru  o perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, respectiv până la data de 01.07.2020. 

 Conform prevederilor art. 9 alin.(1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 

numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.2104/2004, cu modificările și completările ulterioare, numirea şi eliberarea din funcţie a 
şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor şi al Serviciului public comunitar 
de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti se fac de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în 
condiţiile legii, în prezent Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Prin adresa nr………….., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr………………., Direcția 
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, a avizat exercitarea cu caracter 
temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere vacante, de director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor, de către domnul Neacșu Petre-Silviu. 

 
       Având în vedere: 

➢ adresa nr.1450/11.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a solicitat Ministerului Educației 
Naționale acordul cu privire la detașarea domnului Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale pentru 
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante, de director executiv, 
grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea 
Consiliului Județean Olt, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în anul 2020; 

➢ adresa Ministerului Educației Naționale nr.715/DGJ/25.02.2020 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.2023/25.02.2020 prin care și-a exprimat acordul cu privire la prelungirea 
detașării domnului Neacșu Petre-Silviu, începând cu data de 16.03.2020, pentru  o perioadă de 
maximum 6 luni; 

➢ adresa nr.2104/26.02.2020 prin care Consiliul Județean Olt  a notificat Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției 
publice de conducere vacante, de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, de către domnul 
Neacșu Petre-Silviu - inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control 
al Ministerului Educației Naționale, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, 
respectiv până la data de 01.07.2020; 

➢ avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 
nr…………………………. înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr…………………….; 
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➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 
organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 cu privire la aprobare stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanelor Olt, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018; 
prevederile art.385 alin.(3), art.387 alin.(1) lit.b), art.390 alin.(1) lit.e), art.502 alin.(1) lit.b), 
art.505 alin.(2), alin.(5) și alin.(8), art.509 și art.510 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
propunem: 

➢ exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere vacante 
de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu 
public din subordinea Consiliului Județean Olt de către domnul Neacșu Petre-Silviu - 
inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului 
Educației Naționale, pentru  o perioadă de maximum 6 luni în anul 2020, respectiv până la 
data de 01.07.2020; 

➢ fișa postului cu atribuțiile de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, este prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre; 

➢ modificarea în mod corespunzător a statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții 
pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

➢ încetarea aplicabilității oricărei alte prevederi contrare. 
 
Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem 

aprobarea lui în forma prezentată. 
 

 
 
 

ŞEF SERVICIU                          ŞEF SERVICIU                                                                                                                   
Serviciul Juridic – Contencios                                                  Serviciul Resurse Umane și  
   Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                                 Managementul Unităților Sanitare 

                               Angela NICOLAE 
 
 

 
 

 
 

Întocmit, 
Ramona-Ioana ALBULESCU 


