
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 
cu privire la:    aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A      

FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direc ției 
Jude țene de Eviden ță a Persoanelor Olt, pentru 
anul 2011 

 
 Având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 8906/03.11.2010 cu privire la     
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 8907 din 03.11.2010; 

- adresa sindicatului ,,CONSOLT” nr. 50 din 01.11.201 0  
înaintată și înregistrată la Direcția Județenă de Evidență a 
Persoanelor Olt sub nr. 2016 din  01.11.2010; 

- adresa Direc ției Jude țene de Eviden ță a Persoanelor Olt 
nr.1790 din 28.10.2010 înaintat ă și înregistrat ă la Consiliului 
Jude ţean Olt sub nr. 8225 din 28.10.2010;  

- raportul nr. 8908 din 03.11.2010 al Serviciului Res urse 
Umane și Rela ții cu Institu ții Subordonate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude țean Olt ; 

- raportul nr. 9673 din 23.11.2010 al Comisiei pentru  Muncă, 
Protec ție Social ă, Activit ăți Sportive și de Agrement;  

- raportul nr. 9712  din 23.11.2010 al Comisiei pentr u Studii 
Economico - Sociale, Buget – Finan ţe, Integrare European ă, 
Administrarea Domeniului Public şi  Privat al Jude ţului;  

- raportul nr. 9730 din 23.11.2010 al Comisiei pentru  
Administra ţie Public ă, Juridic ă, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului şi Rela ţii cu Cet ăţenii;  

- 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 funcții publice, pondere 
funcții publice pe categorii și Regulament de organizare și 
funcționare pentru personalul din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt ; 



- prevederile Legii  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice; 

         În temeiul art .  91 alin. (1) litera a) 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 aprob ă PLANUL DE OCUPARE A FUNC ŢIILOR 
PUBLICE  din cadrul Direc ției Jude țene de Eviden ță a 
Persoanelor Olt,  pentru anul 2011,  conform ANEXEI care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Prezenta hot ărâre se comunic ă Serviciului Resurse 
Umane și Relații cu Instituții Subordonate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.  
 
 

  
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al jude ţului 

                                                                               Marin DOBRE 
 

 
 
 
Slatina 25.11.2010 
Nr.167 
GB/GB/2ex. 



ANEXA APROB
la Hotărârea Consiliului Județean Olt PREȘEDINTE
Nr. 167 din 25.11.2010 Paul STĂNESCU

Functia publica
Nr. 

maxim de 
functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice 
care vor 

fi 
infiintat

e

Nr. maxim 
de  

functii 
publice 
supuse

reorganizari
i

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii 

rapide

Nr. maxim 
de 

functii
publice
ce vor fi
ocupate

prin 
recrutare 

secretar al judetului  
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale
director executiv  din cadrul institutiilor publice 
subordonate

1 1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu 
al autoritatilor administratiei publuce locale
director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice 
subordonate
sef serviciu 2 1 1 1
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2011 PENTRU FUNCTIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI
JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR OLT



auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2 2
consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal 1 1 1
consilier clasa I grad profesional superior 7 3 4 1 1 4
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 3 3 3
inspector clasa I grad profesional principal 3 3 3 3 1 2
inspector clasa I grad profesional superior 3 2 1
functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 17 12 5 9 9 5 4 5
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent 1 1 1
referent clasa III grad profesional principal 1 1 1 1 1
referent clasa III grad profesional superior 5 5 1 1



functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III 7 7 2 2 1 1
Total functii publice executie 24 19 5 11 11 6 5 5
Total functii publice 27 21 6 11 11 6 5 6

DIRECTOR EXECUTIV

Ion CATRINA
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt


