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HOTARARE  

 
    

cu privire la: încetare contract de munca, prin acordul  
                       partilor 
 
  
 
Având în vedere: 
    - expunerea de motive nr. 5383 din 10.08.2006 cu privire la aprobarea 
proiectului  de hotarâre;           
    - raportul nr. 5381 din 10.08.2006 al Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice din  cadrul aparatului de specialitate  al 
Consiliului Judetean Olt; 

- cererea doamnei Iancu Maria - Jeni înregistrata la Consiliul Judetean 
Olt  sub nr. 4257 din 29.06.2006; 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 
97 din 30.06.2006 referitoare la încetare contract de munca, prin acordul 
partilor; 

- prevederile art. 55 , lit. b  din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu 
modificarile si completarile  ulterioare; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la 
aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare si  functionare a consiliilor 
locale, aprobata si  modificata prin Legea 673/2002; 

- avizul nr. 5781 din 29.08.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si 
relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 5782 din 29.08.2006 al Comisiei pentru cultura, învatamânt; 
activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

- avizul nr. 5783 din 29.08.2006 al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 

- avizul nr. 5784 din 29.08.2006 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, 
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CONSILIUL  JUDETEAN OLT adopta  prezenta hotarâre: 

 
Art. 1.  Începând cu data de 01.07.2006, înceteaza contractul de munca 
al doamnei IANCU Maria  Jeni – consilier juridic, gradul profesional III, din 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt, prin 
acordul partilor. 
 
Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri, prevederile Dispozitiei 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 97 din 30.06.2006 referitoare la 
încetare contract de munca, prin acordul partilor, îsi înceteaza 
aplicabilitatea. 
 
Art. 3.  Prevederile prezentei hotarâri  se comunica Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, Compartimentului 
Managementul Resurselor Umane, Serviciului  Financiar – Contabilitate,  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt în vederea 
aducerii la îndeplinire, persoanei nominalizate în hotarâre, Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt  si   Institutiei Prefectului - 
Judetul Olt . 
 

PRESEDINTE  
Jenel COPILAU 

 
 

                                         Contrasemneaza 
                                             Secretarul  Judetului 

                                          Marin DOBRE 
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