
                                                                                                                                                                                                          
     
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                                                                                            
                  cu privire la înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție  

în statul de funcţii  
 al Camerei Agricole Județene Olt 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2685/16.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.2686/16.03.2016; 

- raportul nr.2687/16.03.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor  Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.3041/22.03.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.3071/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr.3086/22.03.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 
Servicii Publice și Comerț; 

- adresa nr.694/10.03.2016 a Camerei Agricole Județene Olt înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.2640/15.03.2016; 

- prevederile art.4 alin. (1) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional coroborat cu pct.63 din Anexa nr. 1 la lege, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (2) și art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind 
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.25/25.02.2010 cu privire la 
înființarea Camerei Agricole Județene Olt; 

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

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și 
nr.18.475/25.03.2014, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 
și respectiv, nr. 2601/13.03.2014; 

- prevederile art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri; 

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 2 alin. (3), art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și prevederile Cap. II 
lit.B din Anexa 1 la lege, din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.71/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art. 1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

             
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 97 alin. (1) și 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 h o t ă r â r e: 
      

Art. 1. Se aprobă înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de 
referent, treapta profesională l, nivel studii M, la Compartimentul Instruire  și Pregătire 
Profesională din cadrul Camerei Agricole Județene Olt . 

Art. 2. Numărul de 19 posturi din cadrul Camerei Agricole Județene Olt se 
suplimentează cu 1 post aferent personalului contractual de execuție . 

Art. 3 . Organigrama și statul de funcţii pentru personalul din cadrul Camerei Agricole 
Județene Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013, se modifică 
în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.    
            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt și Camerei Agricole Județene Olt în vederea aducerii la îndeplinire Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
                                                             

                CONTRASEMNEAZĂ                                               
                                                                                     Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                      Gabriel BULETEANU 
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                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi pentru. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


