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HOTĂRÂRE
cu privire la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului
Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 8381/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre
nr.8382/16.08.2016;
 raportul nr.8383/16.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
 raportul nr.8752/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
 raportul nr.8722/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de
Agrement;
 raportul nr.8717/23.08.2016 al Comisiei Studii Economico-Sociale, Buget – Finanţe, Integrare
Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 adresa-fax nr.205637/03.08.2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată
la Consiliul Județean Olt sub nr.8118/03.08.2016, prin care s-a solicitat Consiliului Județean Olt
transferul în interesul serviciului al domnului Marinescu Emil Vergilius;
 adresa nr.8118/04.08.2016 a Consiliului Județean Olt înaintată Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin care s-a comunicat acordul Consiliului Județean Olt cu privire la transferul
în interesul serviciului al domnului Marinescu Emil Vergilius la Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Olt;
 acordul exprimat în scris al domnului Marinescu Emil Vergilius cu privire la transferul în interesul
serviciului înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.8034/29.07.2016;
 Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1106/R/08.08.2016 înregistrat la
Consiliul Județean Olt sub nr.8256/09.08.2016;
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.108/29.07.2013 cu privire la aprobare
organigramă și stat de funcții pentru CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ OLT, modificată
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016 cu privire la înființarea unui post
aferent personalului contractual de execuție în statul de funcţii al Camerei Agricole
Județene Olt;
 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.233/05.08.2016 referitoare
la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului;
 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 art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;




prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire
Președinte al Consiliului Județean Olt;
prevederile art.87 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.90 alin.(1) lit.a) și alin.(2)–(4) și (6) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. e), 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. Începând cu data de 08.08.2016 se aprobă modificarea raportului de serviciu al
domnului Marinescu Emil Vergilius, prin transfer în interesul serviciului de la Camera
Agricolă Județeană Olt, de pe funcția publică de conducere de director executiv, la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, pe o funcție
publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional, în conformitate cu prevederile art.90
alin.(1) lit.a) și alin.(2)-(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2) , cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 2 . Statul de funcţii pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Județene Olt
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016, se modifică în mod corespunzător cu prevederile
art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Olt nr.233/05.08.2016 referitoare la modificare raport de serviciu prin
transfer în interesul serviciului.
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, Direcției
pentru Agricultură Județeană Olt, domnului Marinescu Emil Vergilius, 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 27 de voturi pentru.

