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HOTĂRÂRE
cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere
vacante de director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Având în vedere:
















expunerea de motive nr.1349/09.02.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
1350/09.02.2016;
raportul nr.1351/09.02.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr.1774/23.02.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
raportul nr.1807/23.02.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități
Sportive și de Agrement;
raportul nr.1855/23.02.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinante, Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului;
raportul nr.1863/23.02.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și culte;
adresa Consiliului Judeţean Olt nr.13287/04.12.2015 prin care a solicitat avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a
funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt de către domnul ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN – inspector, clasa I, grad
profesional superior, la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;
Avizul nr.60561/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la
Consiliul Judeţean Olt sub nr.14070/18.12.2015;
Avizul nr.3749700/15.02.2016 al Direcției pentu Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub
nr1723/22.02.2016;
prevederile Dispoziției Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt nr.118/01.12.2015 referitoare la prelungire detașare funcționar public,
domnul Rotea Cătălin - Ștefan în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Olt;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la
aprobare stat de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu
modificările și completărilor ulterioare;
adresa nr.3071/19.11.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice – Cabinet Viceprim – Ministru, înregistrată la Direcția Județeană de Evidență
a Persoanelor Olt sub nr.3151/25.11.2015, referitoare la prelungirea detașării domnului





Cătălin Ștefan Rotea, consilier evaluare examinare, grad profesional superior, gradația
2, clasa de salarizare 68 în cadrul Serviciului dezvoltare infrastructură, Direcția lucrări
publice, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură, la Consiliul Județean Olt
– Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor, într-o funcție publică echivalentă
începând cu data de 25.11.2015, pentru o perioadă de maximum 6 luni;
prevederile art.9 alin.(1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a
numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurse umane,
financiare și materiale,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere
vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către
domnul ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN – inspector, clasa I, grad profesional superior, la
Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă al Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 01.03.2016, pe o perioadă de maximum 6
luni într-un an calendaristic.
Art.2. Drepturile salariale ale domnului ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN corespunzătoare
funcţiei publice de conducere de director executiv se vor stabili de către Direcţia Județeană de
Evidență a Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.7/13.01.2016 referitoare la delegarea atribuțiilor
corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Olt, îşi încetează aplicabilitatea, precum și orice altă
prevedere contrară.
Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.03.2016 şi se comunică
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de
Evidență a Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Rotea Cătălin-Ștefan,
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentru”

