
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  constituire COMISIE DE  EXAMEN, COMISIE DE SOLU ŢIONARE A 
CONTESTAŢIILOR și numire SECRETAR  al Comisiei de examen și al Comisiei de 

solu ționare a contesta țiilor la  examenul organizat în data de 20.12.2010 pentru 
promovarea în grad profesional a personalului contr actual din cadrul Aparatului 

Permanent de Lucru al Consiliului Jude ţean Olt 
 

         Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 9468 din 16.11.2010 cu privire la aprobarea 

proiectului de hotărâre nr. 9469 din16.11.2010; 
- raportul nr. 9470 din 16.11.2010 al Serviciului R esurse Umane și Rela ții cu 

Institu ții Subordonate din cadrul aparatului de specialitat e al Consiliului 
Jude țean Olt;  

- raportul nr. 9707  din 23.11.2010 al Comisiei pen tru Studii Economico - 
Sociale, Buget – Finan ţe, Integrare European ă, Administrarea Domeniului 
Public şi  Privat al Jude ţului;  

- raportul nr. 9724 din 23.11.2010 al Comisiei pent ru Administra ţie Public ă, 
Juridic ă, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omul ui şi 
Relaţii cu Cet ăţenii;  

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 50 din 20.06.2002  cu 
privire la înfiinţare şi organizare Aparat Permanent de Lucru al Consiliului 
Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 20 din 
27.03.2003; 

- prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 35/2002  cu privire la aprobarea 
Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile Regulamentului privind promovarea, avansarea şi evaluarea 
performan ţelor profesionale individuale a personalului contra ctual din 
cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Jude ţean Olt şi din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Jude ţean Olt, aprobat prin Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 639 din 19.10.2010;  
 

      În temeiul 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 constituirea  COMISIEI DE EXAMEN la examenul organizat 
în data de 20.12.2010  pentru promovarea în grad profesional a personalulu i 
contractual din cadrul Aparatului Permanent de Lucr u al Consiliului Jude ţean Olt ,  
în urm ătoarea componen ţă:  

- Tiberiu Florian MATEESCU   - consilier judeţean        - preşedinte; 
-  Gheorghe IONESCU             - auditor superior 

                                                   Consiliul Județean Olt 
                                                   preşedinte Consolt      -  membru; 

-  Gabriela BOLBOREA            - consilier superior   
                                                  Consiliul Judeţean Olt - membru. 
Art.2. Se aprob ă constituirea COMISIEI DE SOLU ŢIONARE A 

CONTESTAŢIILOR la examenul organizat în data de 20.12.2010 p entru 
promovarea în grad profesional a personalului contr actual din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Jude ţean Olt,  în urm ătoarea componen ţă: 
        -  Toma Longin COCOCI       - consilier judeţean          - preşedinte;  
        -   Emil Gabriel PURC ĂRIN   - consilier  juridic superior 
                                                          Consiliul Județean Olt 
                                                          vicepreşedinte Consolt  - membru; 
        -   Oana - Maria BURTESCU - consilier juridic asistent 

                                                     Consiliul Judeţean Olt   -  membru.  
Art.3. Se nume ște Secretar al Comisiei de Examen şi al Comisiei de 

Solu ţionare a Contesta ţiilor  la examenul organizat în data de 20.12.2010  pentru  
promovarea în grad profesional a personalului contr actual din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Jude ţean Olt, doamna Ştefania Ani şoara VLAD  
– consilier juridic asistent la Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  

    Art.4. Prezenta hot ărâre se comunic ă Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului – județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                 
                                                                 Secretar  al  Jude ţului                     

                                                                  Marin DOBRE 
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