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                 cu privire la: transformare post  
 

          Având în vedere: 
-  expunerea de motive nr.6683  din 08.09.2004 cu privire la               
aprobarea  proiectului de hotarâre;  
-  adresa Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt  nr.6755 din 
26.08.2004, înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr.6378 din 
27.08.2004; 
-    raportul nr.6671 din 07.09.2004 al Directiei Resurse Umane, Informare 
si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
-  avizul nr.7017 din 21.09.2004 al Comisiei pentru Munca, Protectie 
Sociala, Activitati Sportive si Agrement; 
-    avizul nr.7018 din 21.09.2004 al Comisiei pentru Administratie Publica, 
Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului si 
Relatii cu Cetatenii; 
-   prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.3 din 19.02.2004 cu  
privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, 
Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Directia Judeteana de 
Asistenta Sociala Olt, actualizare componenta Colegiul Director al Directiei 
Judetene de Asistenta Sociala Olt ; 
-   prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.191/2002 privind  
cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în 
sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de 
demnitate publica, aprobata prin Legea nr.220/2003; 
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- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si 
completarile ulteriare; 

                În temeiul   art.104 alin.(1) litera “b,, si art.109 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale  nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarâre: 
 

                Art.1. Se aproba transformarea postului de MUNCITOR, treapta 
profesionala III (sofer), pozitia nr.21 în statul de functii pentru personalul din 
cadrul Directiei  Judetene de Asistenta Sociala Olt aprobat prin Hotarîrea 
Consiliului Judetean Olt nr. 3/2004,în ARHIVAR treapta profesionala I. 
  Art.2. Statul de functii pentru personalul din cadrul Directiei 
Judetene de Asistenta Sociala Olt aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean 
Olt nr.3/2004, se modifica în mod corespunzator. 
                Art.3. Prezenta hotarâre  se comunica Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice, Directiei Buget si Integrare Europeana, 
Compartimentului managementul resurselor umane din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei  Judetene de Asistenta Sociala Olt 
în vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt. 
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