HOTĂRĂRE
cu privire la:  aprobare organigramă, număr de personal şi
stat de funcţii pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt,
 aprobare număr maxim de funcţii publice
şi pondere funcţii publice pe categorii
Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 5517 din 21.07.2008 cu
privire la aprobarea proiectului de hotărâre;
 raportul nr. 5518 din 21.07.2008 al Direcţiei Resurse
Umane, Informare şi Relaţii Publice;
 raportul nr. 5809 din 28.07.2008 al Comisiei pentru
muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement ;
 raportul nr. 5793 din 28.07.2008 al Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 5787 din 28.07.2008 al Comisiei pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
înaintat Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr.
1446704/24.07.2008;
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 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.
34/27.03.2008 referitoare la înfiinţarea compartimentului
Autoritatea
Judeţeană
de
Transport;
aprobare
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
 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 şi modificată de Legea nr.
232/2007, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
9/2008;
 prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată;
 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare ;
 prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri
pentru
asigurarea
transparenţei
în
exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit.”a”, alin. (2) lit.
„c” şi ale 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. (1) Se aprobă organigrama, numărul de personal
şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt la
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nivelul a 203 de posturi bugetate, din care 166 posturi
aferente numărului maxim de funcţii publice, conform
anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, după cum
urmează:
 Funcţii de demnitate publică
 3 posturi;
 Funcţii publice
 166 posturi;
din care: 18 funcţii publice de conducere şi
148 funcţii publice de execuţie
 Personal contractual
 34 posturi.

TOTAL
 203 posturi
(2) Se aprobă numărul maxim de 18 posturi
corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de
conducere, rezultat prin aplicarea procentului de 12%
asupra numărului maxim de posturi aferente funcţiilor
publice.
(3) Se aprobă numărul maxim de 148 posturi
aferente funcţiilor publice de execuţie stabilite pe clase,
grade profesionale şi trepte de salarizare.
ART.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând
cu data de 01.08.2008 şi se comunică Direcţiei
Contabilitate  Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget –
Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului sef al
judeţului, Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul,
Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţiile cu Consiliile
Locale, Direcţiei Dezvoltare Regională , Management
Proiecte şi Relaţii Internaţionale , Compartimentului
3

Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare,
Serviciului
Achiziţii
Licitaţii
Contractări,
Compartimentului Audit Public Intern, Cabinetului
Preşedintelui, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului judeţul Olt.

PREŞEDINTE

Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Judeţului
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