
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H O T A R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare si         
                       functionare a aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Judetean Olt 
 

  
  Având în vedere: 

 
-    Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 
- Raportul Directiei pentru Administratie Publica, nr. 

3317/20.05.2005; 
- Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii nr.3475/24.05.2005; 

- Avizul Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitate 
stiintifica, sanatate si culte, nr. 3489/25.05.2005; 

- Avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati 
sportive si agrement, nr.3490/25.05.2005; 

- Avizul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- 
finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si 
privat al judetului, nr. 3424/24.05.2005; 

- Avizul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, servicii publice 
si comert, nr.3533/25.05.2005 
      - Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.69/2003 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului 



propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt, completata si 
modificata prin Hotarârea nr. 36/2004; 

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 16/31.03.2005 cu 
privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii 
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt, aprobare numar maxim de functii publice si pondere 
functii publice pe categorii;                

- Prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor 
publici,   cu modificarile si completarile ulterioare 

- Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei, cu modif9icarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a 
functionarilor publici         

- Prevederile Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului 
din autoritatile publice, institutiile publice, si din alte unitati care 
semnaleaza încalcari ale legii; 

- Prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita al 
personalului contractual din autoritatile sau institutiile publice 

În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificarile 
si complrtarile ulterioare, 
 
           Consiliul Judetean Olt adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
 
 Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt, 
prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
 Art.2. Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza 
aplicabilitatea. 

 
Art.3. Prezenta hotarâre se comunica Directiilor de 

specialitate, Arhitectului sef, Serviciului programe- prognoze, 
integrare europeana si relatii internationale,Compartimentului audit 



public din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 
judetean Olt si Prefectului Judetului Olt. 
 
 
 

 
P R E S E D I N T E 

Jenel  COPILAU 
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