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HOTARÂRE  

 
Cu privire la: numire în functie de conducere 

 
       Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 5389/10.08.2006 cu privire la     aprobarea proiectului de hotarâre cu 
privire la numire în functie de conducere ; 
-  raportul nr. 5390/10.08.2006 al Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul 
aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt ;  
- rezultatele finale ale concursului din data de 03.08.2006 consemnate în procesul – verbal nr. 
5162 din 03.08.2006 ; 
- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 89/22.09.2005 cu privire la înfiintarea, 
organizarea si functionarea SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT; 
- prevederile Dispozitie Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 141/10.08.2006 cu privire la 
numire în functie de conducere; 
- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 70/25.05.2006 cu privire la aprobare 
organigrama, numar de personal si stat de functii pentru aparatul propriu al Serviciului 
Judetean de Paza Olt; aprobare Regulament de Organizare si Functionare a Serviciului 
Judetean de Paza Olt si aprobare componenta Consiliu de Administratie pentru Serviciul 
Judetean de Paza Olt; 
- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 775/1998 cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a 
criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite si a normelor de evaluare a performantelor 
profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administratiei publice locale si în 
serviciile publice din subordinea acestora, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului 
nr. 157/1999; 
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul nr. 6290/20.09.2006 al Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate 
si culte; 
- avizul nr. 6288/20.09.2006 al Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- avizul nr. 6289/20.09.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
- avizul nr. 6292/20.09.2006 al Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
 
 

    În temeiul art. 104 alin. (1) litera ,,a”, alin. (2) litera ,,e” 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. Începând cu data de 07.08.2006 domnul TURCITU DRAGOS-DORIAN se numeste în 
functia de conducere de DIRECTOR – Consilier, gradul profesional IA, la SERVICIUL 
JUDETEAN DE PAZA OLT. 
 

    ART.2. Prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 141 din 10.08.2006 cu 
privire la numire în functie de conducere îsi înceteaza aplicabilitatea. 
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ART.3. Prezenta hotarâre  se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice, 
Directiei Economice,  Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare,  compartimentului 
managementul resurselor umane, serviciului financiar-contabilitate, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt, SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT în vederea 
aducerii la îndeplinire, persoanei nominalizate în prezenta dispozitie si Institutiei Prefectului – 
Judetul Olt. 

 
 

PRESEDINTE 
                                 Jenel COPILAU 
 

 
 

                        Contrasemneaza, 
                                                     Secretar al judetului 

                                                        Marin Dobre 
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