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HOTARÂRE  
 

       cu privire la: - încetare activitate CORP GARDIENI 
PUBLICI OLT ;  

- încetare delegare atributii sef corp 
al Corpului Gardienilor Publici Olt 

 
 
       Având în vedere : 
-  expunerea de motive nr. 8531/17.11.2005 cu privire la  

aprobarea proiectului de hotarâre ; 
- raportul nr. 8471/16.11.2005 al Directiei Resurse 

Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt ; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 
18/26.08.1993 cu privire la înfiintarea Corpului 
Gardienilor Publici din judetul Olt; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 
55/26.05.2005 cu privire la  aprobare organigrama, 
numar de personal, stat de functii si Regulament de 
Organizare si Functionare pentru Corpul Gardienilor 
Publici Olt; 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt nr. 2/05.01.2005 cu privire la eliberare din 
functie si delegare atributii; 
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- prevederile Hotarâri Consiliului Judetean Olt nr. 
36/31.03.2005 cu privire la  prelungirea perioadei de 
delegare atributii ale  Sefului  Corpului Gardienilor 
Publici; 

- prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, 
modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 23/2005 aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 180/2005; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu   
modificarile si completarile ulterioare; 

 - avizul nr. 8796/23.11.2005 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii; 

 -  avizul nr. 8791/22.11.2005 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat 
al judetului; 

 - avizul nr. 8797/23.11.2005 al Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 
comert ; 

 -   avizul nr. 8774/22.11.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement ; 

 
         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. Începând cu data de 01.12.2005 înceteaza 
activitatea Corpului Gardienilor Publici Olt. 
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ART.2. Cu 01.12.2005 înceteaza delegarea atributiilor de 
sef corp al Corpului Gardienilor Publici Olt pentru 
domnul Nicolae Tita. 
ART.3. Orice prevedere contrara prezentei hotarâri îsi 
înceteaza aplicabilitatea. 
ART.4. Prezenta hotarâre se comunica  Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, 
Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, 
Compartimentului managementul resurselor umane din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Corpului 
Gardienilor Publici Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
persoanei nominalizate în hotarâre si Institutiei Prefectului. 

 
 

                                         
PRESEDINTE  

Jenel COPILAU 
 
 
 
 

                                         contrasemneaza 
                                              Secretar general al judetului 
                                                           Marin DOBRE 
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