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HOTĂRÂRE 
                                                                              
 
         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 

cadrul Camerei Agricole Județene Olt pentru anul 2016 
 
 

 Având în vedere:  
- expunerea de motive nr.9431/31.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9432/31.08.2015; 
- Raportul nr.9433/31.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare; 
- Raportul nr.11723/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget   

–finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- Raportul nr.11770/28.10.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț; 
- Raportul nr.11782/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11807/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 

activități sportive și de agrement; 
- adresa Camerei Agricole Județene Olt nr.1080/19.08.2015 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9084/20.08.2015; 
- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se comunică faptul că nu 
sunt observații referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Olt; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind 
aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

         
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) 
și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei 
Agricole Județene Olt pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Camerei Agricole Județene Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici.  
 

  
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 
                                                                                   Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru”. 
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