
 
HOTARÂRE 

 
cu privire la: 
-    aprobarea criteriilor pentru selectarea reprezentantilor 
Consiliului Judetean Olt care urmeaza sa efectueze stagii 
de practica la biroul UNCJR de la Bruxelles 
-   aprobarea deschiderii Biroului de reprezentare a Uniunii 
Nationale a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) la 
Bruxelles si a cheltuielilor aferente; 
 
Având în vedere : 
? expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului 

de Hotarâre; 
? raportul nr. 8506/17.11.2005 al Serviciului Programe, 

Prognoze, Integrare Europeana si Relatii Internationale; 
? prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul 

functionarilor publici, republicata cu modificarile 
ulterioare; 

? prevederile art. 193 - 195 din Legea nr. 53-2003, Codul 
Muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

? avizul nr.8796/23.11.2005 al comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica,apararea ordinii publice,respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



? avizul nr.8792/22.11.2005 al comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare  europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului. 

În temeiul 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 deschiderea Biroului de reprezentare a 
UNCJR de la Bruxelles . 
   Art.2.(1). Se aproba criteriile pentru selectionarea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Olt care urmeaza sa 
efectueze stagii de practica la biroul UNCJR de la Bruxelles , 
dupa cum urmeaza : 

- sa fie absolvent de studii superioare 
- sa aiba vârsta de pâna la 35 ani 
- sa fie angajat în cadrul consiliului judetean care îl 

desemneaza ca reprezentant la biroul UNCJR de la 
Bruxelles 

- sa cunoasca cel putin o limba straina , de preferat engleza 
si/sau franceza ( competentele lingvistice trebuie sa fie la 
un nivel avansat – scris, vorbit, citit) 

- sa lucreze într-o structura/într-un departament care se 
ocupa cu integrarea europeana sau cu dezvoltarea si 
implementarea proiectelor cu finantare externa 

- sa fie implicat în proiecte/colaborari/parteneriate 
internationale 

- sa lucreze, la sfârsitul stagiului o perioada de 3 sau 5 ani        
( functie de statutul sau juridic) în cadrul institutiei care        
l-a desemnat ca reprezentant la biroul UNCJR de la 
Bruxelles, în caz contrar va restitui contravaloarea 
cheltuielilor efectuate pentru perfectionare. 
(2). Statutul juridic al viitorului stagiar poate fi : 
- functionar public – stagiarul îsi va lua angajamentul scris 
ca pentru o perioada de 5 ani de la terminarea stagiului sa 



lucreze în cadrul institutiei care l-a desemnat ca 
reprezentant la biroul UNCJR de la Bruxelles 
- personal contractual – situatie în care la contractul 
individual de munca al stagiarului se va face un act 
aditional care îsi va produce efecte pe o perioada de 3 ani 
în vederea garantarii folosirii cunostintelor si contactelor 
realizate de catre stagiar în perioada stagiului, pentru 
institutia care l-a desemnat ca reprezentant la biroul 
UNCJR la Bruxelles. 
Art.3. Cheltuielile aferente pregatirii reprezentantilor 

Consiliului Judetean Olt la Biroul UNCJR de la Bruxelles, 
precum si cele aferente functionarii acestui organism ce revin 
Consiliului Judetean Olt se suporta din bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt. 

Art.4. Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean 
Olt sa aprobe, cu avizul comisiei buget-finante a Consiliului 
Judetean Olt, cheltuielile prevazute la art.3 

Art.5. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Buget, Taxe-
Impozite si Informatizare, Directiei Economice si serviciului 
programe-prognoze, integrare europeana si relatii internationale 
din cadrul Consiliului Judetean Olt pentru aducere la îndeplinire   
si Institutiei Prefectului . 
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