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H O T Ă R Â R E 
                                                                                   

cu privire la: modificare raport de serviciu prin  
                      exercitarea  cu caracter temp orar a  
                      func ţiei  publice de conducere de  
                      Director executiv  al Camerei   
                      Agricole Jude ţene Olt 
 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 2917  din 13.04.2010 cu privire 
la aprobarea proiectului de hotărâre nr. 2918 din 
13.04.2010; 

- adresa Consiliului Jude ţean Olt nr. 2480 din 29.03.2010  
prin care a fost  înştiinţată  Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici de faptul că doamna Irimia Manuela 
va exercita cu caracter temporar funcţia publică de 
conducere Director executiv al Camerei Agricole Judeţene 
Olt,  pe o perioadă de maximum 6 luni,  începând cu data 
de 09.04.2010; 

- raportul nr. 2919 din 13.04.2010 al Compartimentului 
Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 3180 din 21.04.2010 al Comisiei pentru Studii 
Economico – Sociale, Buget – Finanţe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 
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- raportul nr. 3186 din 21.04.2010 al Comisiei pentru 
Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 3190 din 21.04.2010 al Comisiei pentru 
Agricultură,  Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi 
Comerţ; 

- raportul nr. 3191 din 21.04.2010  al  Comisiei pentru 
Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 
Agrement; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 25 din 
25.02.2010 cu privire la înfiinţarea Camerei Agricole 
Judeţene Olt; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 81 din 
30.07.2008 cu privire la împuternicirea preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt pentru a dispune numirea, 
suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor  de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă în condiţiile 
legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 49 din 
25.03.2010 cu privire la delegare atribuţii Director executiv 
al  Camerei Agricole Judeţene Olt;  

- prevederile Dispozi ţiei Pre şedintelui Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 190 din 16.04.2010 referitoare la 
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 
conducere de Director executiv al Camerei Agricole 
Judeţene Olt; 

- prevederile  art. 92 alin. (1) şi  alin. (2) lit. b) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

    În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) l itera e) şi 
art. 97 alin. (1) din Legea administra ţiei publice locale nr. 
215/2001, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, 
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     CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta 
hotărâre: 

 
Art.1. Se aprob ă modificarea raportului de serviciu al 
doamnei IRIMIA MANUELA  - consilier, clasa I, grad 
profesional superior, treapta de salarizare 1, grad aţia 5, la 
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Camerei 
Agricole Jude ţene Olt,  prin exercitarea  cu caracter 
temporar a func ţiei publice de conducere de Director 
executiv,   treapta de salarizare 1, nivel studii S,  grad I,   al  
Camerei Agricole Jude ţene  Olt , pe o perioad ă de maximum 
6 luni.  
Art.2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea.  
Art.3. Prezenta hot ărâre se  aplic ă începând cu data de 
09.04.2010 şi se comunic ă Direcţiei Contabilitate – Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe,  Compartimentului 
Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Camerei Agricole Judeţene Olt  şi  doamnei  Irimia Manuela  în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   
 

 
PRE�EDINTE 

Paul STĂNESCU 
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