
                                                                                                                                                                                                          
     
 
 

 
 

          H O T Ă R Â R E 
cu privire la transformare posturi 

în statul de funcţii al aparatului de specialitate 
 al Consiliului Judeţean Olt 

 
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.5306/19.05.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.5307/19.05.2016; 
 raportul nr.5308/19.05.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 raportul nr.5503/24.05.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 raportul nr.5469/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi 

de Agrement; 
 raportul nr.5475/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
 referatul nr.5106/12.05.2016 întocmit de domnul Pătrașcu Vasilică - şef serviciu la Serviciul 

Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
aprobat de Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu; 

 referatul nr.5100/12.05.2016 întocmit de domnul Lăcraru Adrian - şef serviciu la Serviciul 
Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobat de Vicepreședintele Consiliului 
Județean Olt, domnul Marius Oprescu; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului 
Judeţului Olt, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire 
funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare; 

 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.118/04.05.2016 referitoare 
la aprobarea STATULUI DE PERSONAL pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, 
precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile 
salariale, începând cu data de 01 mai 2016, cu modificările ulterioare; 

 prevederile art.107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 transformarea a doua posturi, după cum urmează: 
 

 transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.128 în statul de funcţii pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările ulterioare) în consilier, clasa I, 
grad profesional asistent; 

 transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale 
şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt (poziţia nr.100 în statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, 
cu modificările ulterioare) în consilier, clasa I, grad profesional principal. 

     Art. 2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.     
     Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 
     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Serviciului Achiziții, 
Licitații, Contractări, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 
 
 
    

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 
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                                                                             Secretar  al  Judeţului                     
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                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi pentru. 

 
 


