HOTĂRÂRE

cu privire la:încetare contract individual de muncă

Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 5717/25.07.2008 cu privi
re la aprobarea proiectului de hotărâre referitor la
încetare contract individual de muncă;
 cererea domnului DRAGOMIRA NICHITA înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr.4793/26.06.2008;
 raportul nr. 5718 din 25.07.2008 al Direcţiei
Resurse
Umane
Informare şi Relaţii Publice;
 raportul nr. 5795 din
28.07.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 5805 din 28.07.2008 al Comisiei pentru cultură,
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copil şi
culte;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.
117/01.07.2008 , cu privire la încetare contract individual de muncă ;

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 134 din
27.12.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale
,,OLTUL”;
 prevederile art.55, lit.b din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin (2) lit.e) 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. Începând cu data de 01.07.2008, încetează contractul individual de
muncă al domnului DRAGOMIRA NICHITA  director al Ansamblului
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL”, ca urmare
a acordului părţilor.
Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia nr.
117/01.07.2008 cu privire la încetare contract individual de muncă îşi încetează
aplicabilitatea.
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Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Contabilitate –
Financiar , Administrativ, Direcţiei Buget  Finanţe, Compartimentului Evidenţa
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare,
din cadrul
aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” în vederea aducerii la îndeplinire,
domnului DRAGOMIRA NICHITA, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului  judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
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