
  
 

 
H O T ; R Â R E 

 
cu privire la transformarea unui post vacant înăcadrulăCabinetuluiă 

PreședinteluiăConsiliuluiăJudețeanăOlt 
 
 

  Avândăînăvedere: 
- Expunerea de motive nr.4191/17.04.2018 cu privire la Proiectulă deă hot<râreă

nr.4192/17.04.2018; 
- Raportul nr.4193/17.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.4522/25.04.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement; 
- Raportul nr.4472/25.04.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.4510/25.04.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – 

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Demisia înregistrat<ălaăConsiliulăJudețeanăOltăsubănr.3094/20.03.2018, aprobată 

de Președintele Consiliului Județean Olt; 
- prevederile Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă 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 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.105 dină Legeaă administrațieiă publiceă localeă nr.215/2001,ă
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
 

Înătemeiulăart.91ăalin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c), art.97 alin.(1)ășiăart.98 coroborat cu 
art.45 alin.(1)ășiăart.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraYieiăpubliceălocaleă

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
CONSILIULăJUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhot<râre: 

 
 

Art.1.ăSeăaprob<ătransformarea postului vacantăaferentăfuncYieiăcontractualeă
deă execuYieă deă referent,ă nivelă studiiă Mă dină cadrulă Cabinetuluiă Președinteluiă
ConsiliuluiăJudețeanăOltă(poziţia nr.153 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 și completările ulterioare) înă postă deă
consilier, nivel studii S. 
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Art.2.ă Statulă deă funcțiiă ală aparatuluiă deă specialitateă ală Consiliuluiă JudeYeană Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, și statul de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate și din 
cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul 
Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale, începând cu data de 
01 aprilie 2018, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr.249/30.03.2018, cu modificările ulterioare, seă modific<ă înă modă corespunz<toră cuă
prevederileăart.1ădinăprezentaăhot<râre. 

Art.3. Prezenta hot<râreăseăcomunic<ăDirecţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZ;, 
                                                                                   Secretarăalăjudețului 

                                                                                                            Marinela-Elena ILIE 
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Prezentaăhot<râreăaăfost adoptat<ăcuăunănum<rădeă32 deăvoturiă„pentru”. 


