HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi
Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Având în vedere:
expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
516/25.01.2008
raportul comun nr. 692/30.01.2008 al direcţiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Olt
raportul nr.646/29.01.2008 al Comisiei pentru studii economico
sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului
raportul nr.655/29.01.2008 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură
raportul nr. 660/29.01.2008 al Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii
raportul nr.663/29.01.2008 al Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte
raportul nr. 667/29.01.2008 al Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ
raportul nr. 668/29.01.2008 al Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi agrement
prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a

funcţiilor publice şi în mediul de faceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată;
 prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici, republicată;
prevederile Legii nr.477/2004, privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
prevederile Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii;
prevederile Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1425/2006 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
prevederile Codului muncii nr.53/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, completată şi
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.49/2007 şi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2007.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c),
şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1). Se aprobă Regulamentul Intern de Organizare şi
Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean

Olt, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2). Regulamentul se tipăreşte în broşură şi se
comunică Preşedintelui, vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean,
aparatului de specialitate şi Aparatului Permanent de lucru ale
Consiliului Judeţean.
Art.2. Directorii, arhitectul şef, şefii serviciilor şi
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului
Judeţean
asigură
dezbaterea
prevederilor
Regulamentului prevăzut la art.1, cu personalul din subordine în
vederea cunoaşterii şi punerii în aplicare.
Art.3. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor, arhitectului
şef, serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate şi Aparatului Permanent de lucru ale Consiliului
Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, consilierilor
judeţeni, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei
Prefectului Judeţul Olt.
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