
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 
HOTĂRÂRE    

          
cu privire la: constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

 
 
Având în vedere:  

• expunerea de motive nr.10893/25.10.2017 la Proiectul de hotărâre 
nr.10894/25.10.2017;  

• Raportul nr.10895/25.10.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la 
înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 
aprobare stat de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 cu privire la 
încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt;  

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.30/25.02.2016 cu privire la 
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director 
executiv al Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.75/21.04.2016 cu privire la încetarea  
exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.10/26.01.2017 cu privire la 
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.113/27.07.2017 cu privire la 
constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 
vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt;  
exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director 
executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 
prevederile 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, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Începând cu data de 27.10.2017, se constata încetarea exercitării  cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt, de către domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la 
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 

Art.2. Cu aceeași dată, respectiv 27.10.2017, Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.113/27.07.2017 cu privire la constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei 
publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt; exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv 
al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și orice altă prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea,  

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 27.10.2017 şi se comunică 
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu Marian în vederea aducerii la îndeplinire, 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt.   
 
   

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                            ILIE Marinela - Elena 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  29 voturi ,,pentru” 



 


