
                                                                                                                                                                                                           
     
 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                                      
                cu privire la încetare contract individual de muncă prin acordul părților   

                  
        Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr. 2948/21.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

2949/21.03.2016; 
     -  raportul nr. 2950/21.03.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

      Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
   -  raportul nr. 3019/22.03.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 -  raportul nr.3062/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
     - raportul nr.3079/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
     - cererea doamnei Năpruiu – Rizea Andreea-Cristina, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.2929/21.03.2016; 
     - prevederile contractului individual de muncă nr.393/01.12.2006, încheiat pe 

perioadă nedeterminată între Consiliul Judeţean Olt, în calitate de angajator şi 
angajat doamna Năpruiu – Rizea Andreea-Cristina, modificat prin actele adiționale 
nr.1/15.05.2013, nr.2/30.07.2013, nr.3/01.12.2015 și nr.4/15.12.2015; 

     -  prevederile art. art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile art.791, art.794 alin. (2) și 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 și art.153 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.77/30.07.2008; 

     - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013 cu privire la 
aprobare organigrama și stat de funcții pentru aparatul permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, 

 
În temeiul 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 JUDETEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



          
 
 
 
          Art.1. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă al doamnei 

Năpruiu – Rizea Andreea-Cristina - inspector de specialitate, grad profesional II, 
nivel studii S, gradaţia 2, clasa de salarizare 38, în cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Judeţean Olt, prin acordul părților, începând cu data de 
22.03.2016. 

          Art.2. Statul de funcții pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013, cu 
modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1. 

          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, 
Secretarului Judeţului Olt, doamnei Năpruiu–Rizea Andreea-Cristina în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.  

 
     

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU     
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru”. 

 
 
 


