
  

H O T Ă R Â R E    
 

cu 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; 

- Raportul nr.3865/13.04.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.4258/28.04.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.4261/28.04.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- 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, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



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. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                          Secretar General al Județului 
                                                                                                               Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 
 


