
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 
 

cu privire la : modificarea art. 43 din REGULAMENTU L INTERN DE 
ORGANIZARE �I FUNCŢIONARE a aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 2244/18.03.2009 cu privire la aprobarea 

proiectului de hotărâre ; 
- Referatul nr. 2231/18.03.2009 al Direcţiei Contabilitate - Financiar, 

Administrativ ; 
- Raportul comun nr. 2246/18.03.2009 al Direcţiei Contabilitate - Financiar, 

Administrativ şi Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul ; 
- Raportul nr. 2247/18.03.2009 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 76/30.07.2008 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 funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii ;  
   - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
   - prevederile Legii nr. 477/2004 – Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;  
   - 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 nr. 319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă ; 
    



În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta hot ărâre : 

 
 Art. I.   La art. 43 „Atribuţiile Biroului Administrativ”, liniuţa a 4 - a din 

Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 26/26.02.2009, se modifică şi va avea următorul cuprins :  

„ – Răspunde de activitatea de transport rutier efectuată cu mijloacele 
auto din dotarea Consiliului Judeţean Olt şi se ocupă de întreţinerea şi 
funcţionarea autovehiculelor din dotare .”                       

Art. II.  Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor, arhitectului şef al 
judeţului, serviciilor, Biroului Administrativ, compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate şi Aparatului Permanent de Lucru ale Consiliului 
Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.    
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