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HOTĂRÂRE
aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A
FUNCŢIILOR
PUBLICE pentru anul 2009 pentru funcţiile publice din cadrul
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 8413/23.10.2008 cu privire la
aprobarea
proiectului de hotărâre;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 25/21.02.2008 cu privire
la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament
de Organizare şi Funcţionare, număr total de funcţii publice şi ponderea
funcţiilor publice pe categorii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt;
adresa nr. 1847/10.10.2008 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Olt înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 7975/10.10.2008;
raportul nr. 8415 din 23.10.2008 al Compartimentului Evidenţa Resurselor
Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr. 8471 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Administraţie Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii
cu Cetăţenii;
raportul nr. 8490 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 125/2008;
prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se
acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 232/2007 şi modificată cu Ordonanţa Guvernului
nr. 9/2008;
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
ART.1. Se aprobă PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2009,
conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Compartimentului Evidenţa
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt în
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul Olt.
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