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H O T Ă R Â R E 
                                                                                

cu privire la:    încetare delegare atribuţii  
                      
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.461  din 22.01.2009 cu privire la aprobarea  
proiectului  de hotărâre nr. 462 din 22.01.2009; 

- propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de numire 
în funcţie a domnului Ion Catrina,  înaintată Consiliului Judeţean Olt  
cu adresa nr. 1878920/20.01.2009 şi înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 391 din 20.01.2009; 

- cererea domnului Ion Catrina nr. 440 din 22.01.2009 prin care 
solicită prelungirea termenului de emitere a actului administrativ de 
numire în funcţie  până pe data de 15.02.2009; 

- raportul nr. 466  din 22.01.2009 al Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- raportul nr. 612 din 27.01.2009 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 626 din 27.01.2009 al Comisiei pentru Agricultură,  
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- prevederile Hotărârii   Consiliului Judeţean Olt nr. 25 din 
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; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2008;  

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
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          În temeiul art.  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera 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 h o t ă r â r e: 

 
Art.1. Începând cu data de 15.02.2009, domnului CIOBANU Ionel - Şef  
serviciu la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor Olt, îi încetează  delegarea atribuţiilor 
postului de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere 
contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Prezenta hotărâre se  comunică  Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt şi domnului CIOBANU Ionel în vederea aducerii la 
îndeplinire,   Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 
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