
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

            cu privire la: -  suspendare de drept contract individual de muncă;  
     -  încetare suspendare de drept contract individual de muncă şi 

reluare activitate 
 

   Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 5981 din 04.06.2015 la proiectul de hotărâre nr. 

5982 din 04.06.2015; 
        - raportul nr. 5983 din 04.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al 
Consiliului Judeţean Olt; 

        -   raportul nr. 6574 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

        -  raportul nr. 6569 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

        -   raportul nr. 6647 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului;  

        -  raportul nr. 6619 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- certificatul de concediu medical Seria CCMAH nr. 1545133 al domnişoarei 
MARINEAŢĂ Dana Alexandra, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
5865 din data de 02.06.2015; 

- contractul individual de muncă nr. 310 din 08.08.2014, încheiat pe perioadă 
nedeterminată, între Consiliul Judeţean Olt în calitate de angajator şi 
domnişoara MARINEAŢĂ Dana Alexandra în calitate de angajat; 

- prevederile art. 791, art. 794 alin. (2) şi art. 797 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002; 

- prevederile art. 151 şi art. 153 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 77/2008; 

- prevederile art. 50 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101 din 29.07.2013 cu 
privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul 



Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 29.05.2014 cu 
privire la transformare post în statul de funcţii al Aparatului Permanent de Lucru 
al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 cu 
privire la numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi 
stabilire drepturi salariale, 

 
În temeiul art. 97 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) 

 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
     CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 

 
     Art. 1. Se constată suspendarea de drept a contractului individual de muncă al 
domnişoarei MARINEAŢĂ Dana Alexandra - consilier juridic, grad profesional 
debutant, nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean 
Olt, urmare a concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în perioada 
27.05.2015 – 29.05.2015.  

Art. 2. (1) Începând cu data de 30.05.2015, încetează suspendarea de drept a 
contractului individual de muncă al domnişoarei MARINEAŢĂ Dana Alexandra - 
consilier juridic, grad profesional debutant, nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent 
de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, pentru incapacitate temporară de muncă. 

(2) Cu aceeaşi dată prevăzută la alin. (1), respectiv 30.05.2015, se aprobă 
reluarea activităţii de către domnişoara MARINEAŢĂ Dana Alexandra în funcţia 
deţinută anterior suspendării, respectiv în funcţia de execuţie aferentă personalului 
contractual de consilier juridic, grad profesional debutant, nivel studii S în cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt. 
     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice Buget - Finanţe, 
Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Secretarului Judeţului, domnişoarei MARINEAŢĂ Dana 
Alexandra, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.  
 

    
PREŞEDINTE  
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                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ,,pentru”. 
 


