
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                             

           cu privire la:   transformare post în st atul de func ţii  
                                   al DIRECŢIEI JUDEŢENE DE  EVIDENŢĂ A               

PERSOANELOR  OLT  
 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 8537  din 25.10.2010 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 8538 din 25.10.2010; 

- adresa nr. 1942 din 21.10.2010 a Direc ţiei Jude ţene de Eviden ţă a 
Persoanelor Olt,  înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 
8449 din 21.10 2010; 

- adresa nr. 1906 din 18.10.2010 a Direc ţiei Jude ţene de Eviden ţă a 
Persoanelor Olt, prin care a în ştiin ţat Agen ţia Naţional ă a 
Func ţionarilor Publici cu privire la organizare examen d e promovare 
în clas ă pentru doamna L ăzărescu Cornelia;  

- adeverin ţa nr. 802 din 15.07.2010 eliberată de Universitatea Spiru Haret, 
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova prin care se atestă 
faptul că doamna Lăzărescu Cornelia a absolvit Facultatea de 
Management Financiar Contabil din Craiova, obţinând titlul de Licenţiată 
în Ştiinţe economice, cu examen de licenţă, sesiunea iunie – iulie 2010; 

- raportul final nr. 1863 din 11.10.2010 al examenului organizat în 
vederea promovării în clasă a unui funcţionar public din cadrul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;   

- raportul nr. 8539 în 25.10.2010  al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii 
cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- raportul nr. 8610 din 26.10.2010 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 105 din 12.08.2010 
cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, 
număr total de funcţii publice, pondere funcţii publice pe categorii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Olt; 



- prevederile art. 64 alin. (1) şi art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 16 din  Reglement ările specifice func ţionarilor publici,  
prevăzute în Anexa nr. III la Legea nr. 330/2009 - Lege - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

            În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) l itera c) şi art. 97 alin. 
(1) din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 

 
     CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 
Art.1.  Se aprobă transformarea postului de referent, clasa a III – a , grad 

profesional superior, treapta de salarizare 1, nive l studii M de la 
Compartimentul Men ţiuni  din cadrul Serviciului Stare Civil ă al Direc ţiei 
Jude ţene de Eviden ţă a Persoanelor Olt (pozi ţia nr.16 în statul de funcţii al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 105 din 12.08.2010), în inspector, clasa I, grad 
profesional principal, treapta de salarizare 2, niv el studii S.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară 
îşi încetează aplicabilitatea . 

Art.3. Prezenta hot ărâre se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget 
– Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   

 
 
 

PREŞEDINTE  
 Paul STĂNESCU 
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