HOTĂRÂRE
Cu privire la : delegare atribuţii de serviciu
Având în vedere :
 expunerea de motive nr. 2136/24.03.2008 referitoare la aprobarea proiectului de hotărâre;
 raportul nr. 2152 din 24.03.2008 al Direcţiei Resurse Umane, Informare şi Relaţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
 raportul nr. 2259/26.03.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 2262/26.03.2008 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement;
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 25/21.02.2008 cu privire la aprobare
organigramă, număr de personal, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, număr
total de funcţii publice şi ponderea funcţiilor publice pe categorii pentru DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT;
 preavizul domnului DUMITRESCU GHEORGHE nr. 1328/25.02.2008;
 certificatul de concediu medical Seria CCMAA Nr. 8360864 eliberat pe numele de
DUMITRESCU GHEORGHE;
 propunerile efectuate în şedinţa Consiliului Judeţean Olt din data de 27.03.2008;
 prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. ,,a”, 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. Începând cu data de 27.03.2008 se delegă atribuţiile postului de DIRECTOR
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt domnului CIOBANU IONEL –
şef serviciu la serviciul de evidenţă a persoanelor din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT, cu menţinerea atribuţiilor şi drepturilor salariale
aferente funcţiei de conducere de ŞEF SERVICIU, pe perioada suspendării preavizului
domnului Gheorghe DUMITRESCU precum şi până la ocuparea prin concurs a postului
respectiv.
ART. 2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.
ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Resurse Umane, Informare şi Relaţii Publice,
Direcţiei Economice, Direcţiei Buget, TaxeImpozite şi Informatizare,
compartimentului
managementul resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, domnului CIOBANU IONEL în vederea
aducerii la îndeplinire, domnului DUMITRESCU GHEORGHE, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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