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HOTĂRÂRE
cu privire la menținerea în funcția publică deținută
a directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Având în vedere:
➢ referatul de aprobare nr.6730/15.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
➢ Raportul nr.6734/15.06.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
➢ Avizul nr.6824/17.06.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
➢ Avizul nr.6832/17.06.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și
de Agrement;
➢ Avizul nr.6829/17.06.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate științifică,
Sănătate, Familie, Protecție copii și Culte;
➢ Avizul nr.6867/20.06.2022 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii
Publice și Comerț;
➢
cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4701/27.04.2022 și aprobată de
Președintele Consiliului Județean Olt, prin care domnul Neacșu Petre-Silviu - director executiv, grad
II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, solicită menținerea în funcția publică deținută
peste vârsta standard de pensionare;
➢
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.95/24.06.2021 cu privire la menținerea în
funcția publică deținută a directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;
➢
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.179/17.12.2020 cu privire la numirea în funcția
publică de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;
➢
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.318/17.12.2020 cu privire la
stabilire drepturi salariale;
➢
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la: înființarea,
organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;
➢
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 cu privire la: aprobare stat de
funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018;
➢
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, cu modificările
ulterioare;
➢ prevederile 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;
➢ prevederile art.1 alin.(1), art.371 alin.(1), art.517 alin.(1) lit.d) și alin.(2) 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), 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 Ordonanța de urgență 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. Începând cu data de 29.06.2022, se aprobă menținerea, pe o perioadă de 1 an, a
domnului Neacșu Petre-Silviu în funcția publică deținută, respectiv în funcția publică de conducere
de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, cu menținerea
drepturilor salariale lunare stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt
nr.318/17.12.2020.
Art.2. 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 PetreSilviu, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 de voturi „pentru”.

