
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 

 
          H O T Ă R Â R E 
cu privire la : -  înființarea funcției contractuale de director general  adjunct al Serviciului 
  Județean de Pază Olt; 

               -aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de 
  Pază Olt. 

 

 
Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.8477/17.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.8478/17.08.2016; 
 raportul nr.8479/17.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 raportul nr.8753/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 raportul nr.8723/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
 raportul nr.8718/23.08.2016 al Comisiei Studii Economico-Sociale, Buget – Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 Adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr.804/17.08.2016  înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.8471/17.08.2016; 
  prevederile Hotărârii nr.6/12.08.2016 a Consiliului de Administrație al Serviciului Județean 

de Pază Olt; 
 prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. XVI alin. (2) lit. b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

 prevederile art. III alin.(8) 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 ulterioare, 

 prevederile Anexei nr.VIII cap.I, art.4 din Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile art. 83 lit. j) din Anexa nr. VII la Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 97 alin. (1), art.98 coroborat cu art.45 
alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă înființarea funcției contractuale de director general adjunct al 
Serviciului Județean de Pază Olt, cu menținerea numărului de personal aprobat pentru 
Serviciul Județean de Pază. 

Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt la 
nivelul a 92 posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre, după cum 
urmează: 

- personalul de conducere    - 3 posturi; 
- personal tehnico-economic, de altă 

specialitate și administrativ    - 7 posturi; 
- personal de pază      - 82 posturi. 
 
Art. 3. La data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
Art.4. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.09.2016 și se 

comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
Serviciului Județean de Pază Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 
    

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
 
                                                              

            CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                             Secretar  al  Judeţului                     
                                                                              Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina, 25.08.2016 
Nr.136 
R.I.A/R.I.A/2EX. 
 
 
 
 
 
                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  26 de voturi ʺpentruʺ și 1 vot 
ʺîmpotrivăʺ. 

 

 


