
 
   
 

H O T Ă R Â R E    
 

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

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.706/20.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.710/20.01.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  
- Avizul nr.923/27.01.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Avizul nr.930/27.01.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
- Raportul Serviciului Buget, Impozite și Taxe nr.691/20.01.2022 cu privire la necesitatea 

transformării unui post vacant aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad 
profesional superior, în post aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul Direcției Economice, 
Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobat de Președintele 
Consiliului Județean Olt; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.22182/09.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.3623/12.04.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 
Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 
numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor 
Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.37-38 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului 
Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.3-4, art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.191 alin.(1) lit. a), 
alin.(2) lit. a), art.409 alin.(1) și (3) lit. b) din Ordonanța de urgență 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 Ordonanța de urgență 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 inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Impozite și 

Taxe al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

(poziția nr.18 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020, 

cu modificările ulterioare) în post de inspector, clasa I, grad profesional principal. 

       

 
 Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



 
Art.2. Statul de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, precum și pentru Cabinetele Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020, cu modificările ulterioare, se 
modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Buget, 
Impozite și Taxe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul 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 31 de voturi “pentru”  

 


