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HOTARARE     
  
                                                     
cu privire la: constituire COMISIE DE CONCURS si 
                      COMISIE DE SOLUTIONARE A  
                      CONTESTATIILOR la concursul organizat  
                      pentru ocuparea unor posturi vacante din 
                      cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
                      Consiliului Judetean Olt 
 
     
  
Având în vedere: 
    -  expunerea de motive nr. 6205 din 15.09.2006 cu privire la aprobarea proiectului  de hotarâre;          
      - raportul nr. 6206 din 15.09.2006 al Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice  din  
cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt; 

- 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; 

- 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 cu Hotarârea 
Guvernului nr. 157/1999; 

- avizul nr. 6289 din 20.09.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 6292 din 20.09.2006 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, 
 
CONSILIUL  JUDETEAN OLT adopta  prezenta hotarâre: 
 

 
Art.1. Se  aproba constituirea   COMISIEI DE CONCURS la concursul organizat pentru ocuparea 
posturilor    de consilier juridic, gradul profesional III (1 post ) si inspector  de specialitate, gradul 
profesional III (1 post) din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt, în 
urmatoarea componenta:  
1.Ioan NEDELEA – consilier judetean – presedinte; 
2.Lucian NITU      -  consilier judetean -  membru; 
3.Cornelia SMARANDACHE  - consilier judetean  - membru 
Art.2. Se aproba constituirea COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR la concursul 
organizat pentru ocuparea posturilor de consilier juridic, gradul profesional III (1 post ) si inspector  de 
specialitate, gradul profesional III (1 post) din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Judetean Olt,  în urmatoarea componenta: 
1.Gheorghe BUICA– consilier judetean – presedinte;  
2.Constantin STEFAN   -  consilier judetean -  membru; 
3.Corneliu PARNUTA      -  consilier judetean -  membru 
Art. 3 Se stabileste  componenta secretariatului Comisiei de Concurs si a Comisiei de Solutionare 
a Contestatiilor,   mentionate la articolele 1 si 2,  în persoana doamnei Constantina BALAN – 



 2 

consilier superior în cadrul Compartimentului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Olt.  
Art.4.  Prevederile prezentei hotarâri  se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii 
Publice, Compartimentului Managementul Resurselor Umane  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Olt,  persoanelor  nominalizate în hotarâre în vederea aducerii la îndeplinire  si   
Institutiei Prefectului - Judetul Olt . 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 

                                        Contrasemneaza 
                                          Secretarul  Judetului 

                                     Marin DOBRE 
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