
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: transformare posturi şi promovare în grad profesional   
superior – personal din cadrul  Aparatului Permanen t de 
Lucru al Consiliului Jude ţean Olt   

 
         Având în vedere: 
� expunerea de motive nr. 691 din 20.01.2011 cu privire la  aprobarea proiectului 

de hot ărâre nr. 692 din 20.01.2011 ; 
� 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; 

� Procesul verbal nr. 10.851 din 20.12.2010 cu rezult atele examenului de 
promovare în grad profesional; 

� raportul nr. 693 din 20.01.2011  al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Institu ţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitat e al Consiliului 
Jude ţean Olt; 

� raportul nr. 848 din 25.01.2011 al Comisiei pentru Cultur ă, Învăţământ, 
Activitate Ştiin ţific ă, Sănătate, Familie, Protec ţie Copii şi Culte; 

� raportul nr. 849 din 25.01.2011 al Comisiei pentru Muncă, Protec ţie Social ă, 
Activit ăţi Sportive şi de Agrement; 

� raportul nr. 856  din 25.01.2011 al Comisiei pentru  Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finan ţe, Integrare European ă, Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al Jude ţului; 

� raportul nr. 861  din 25.01.2011 al Comisiei pentru  Administra ţie Public ă, 
Juridic ă, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omul ui şi Rela ţii 
cu Cetăţenii; 

� prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 300 din 
27.05.2010 referitoare la reîncadrare în funcţie şi stabilire drepturi salariale; 

� prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 335 din 
27.05.2010 referitoare la reîncadrare în funcţie şi stabilire drepturi salariale; 

� prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) din  Reglement ările specifice  personalului 
încadrat pe baz ă de contract individual de munc ă – personal contractual din 
administra ţia public ă, prevăzute în Anexa nr. I la Legea nr. 330/2009 - Lege - 
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

� prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 639 din 
19.10.2010 referitoare la aprobare Regulament privind promovarea , avansarea şi 
evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului contractual din 



cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judeţean Olt şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate  Consiliului 
Judeţean Olt;  

� prevederile Legii nr. 53/2003  – Codul Muncii, cu modificările şi completările  
ulterioare, 

            În temeiul art. 91 alin. (1) litera a),  alin. (2) litera 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. (1)  Se aprob ă transformarea unor posturi din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Jude ţean Olt, dup ă cum urmeaz ă: 

-postul de consilier juridic, grad profesional II, nivel studii S, se transform ă 
în consilier juridic, grad profesional I, nivel stu dii S; 
-postul de inspector de specialitate, grad profesio nal II, nivel studii   S, se 
transform ă în inspector de specialitate, grad profesional I, nivel studii S. 

              (2) Statul de func ţii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanen t de 
Lucru al Consiliului Jude ţean Olt, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 50 din 20.06.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 20 din 
27.03.2003, se modific ă în mod corespunz ător.  

Art.2. Domni şoara Ileana Oana  Cristina - consilier juridic, gra d profesional II, 
nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lu cru al Consiliului Jude ţean Olt, 
se promoveaz ă într-o func ţie de grad profesional superior, respectiv func ţia de 
consilier juridic, grad profesional I, nivel studii   S.       

Art.3. Doamna Sîrbu Aurora - inspector de specialit ate, grad profesional II, 
nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lu cru al Consiliului Jude ţean Olt, 
se promoveaz ă într-o func ţie de grad profesional superior, respectiv func ţia de 
inspector de specialitate, grad profesional I, nive l studii S.  

     Art.4. Prezenta hot ărâre se aplic ă începând cu data de 01.01.2011 şi 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, în vederea aducerii la îndeplinire, domnişoarei Ileana Oana Cristina, doamnei Sîrbu 
Aurora, Secretarului judeţului, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul Olt.   
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