
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
 
cu privire  la: încetarea contractului individual d e munc ă al domnului Turcitu Drago ș 

Dorian-Director general al Serviciului Jude țean de Pază Olt, prin 
demisie 

 
                                           
     Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 638  din 20.01.2012 cu privire la aprobarea proiectului  de   

hotărâre nr. 639 din 20.01.2012; 
- demisia domnului Turcitu Drago ş Dorian din func ția de Director general al 

Serviciului Jude țean de Pază Olt, înregistrat ă la  Consiliului Jude ţean Olt   sub nr. 
410 din 16.01.2012; 

- raportul nr. 640 din 20.01.2012 al Serviciului Resurse Umane și Relații cu Instituții 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr. 726 din 24.01.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- raportul nr. 737 din 24.01.2012 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- prevederile Hot ărârii  Consiliului Jude ţean Olt  nr. 158  din 22.12.2011   cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal şi  stat de funcţii,   pentru Serviciul Judeţean 
de Pază 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 Olt; 

- prevederile art. 55 lit. c) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 
- prevederile Dispozi ției Pre ședintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 4 din 17.01.2012 

referitoare la încetarea contractului individual de muncă al domnului Turcitu Dragoș 
Dorian – Director general al Serviciului Județean de Pază Olt, prin demisie; 

 
      În temeiul art . 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) 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  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 

 
Art. 1. La data de 17.01.2012, înceteaz ă contractul individual de munc ă al 

domnului Turcitu Drago ș Dorian -  Director general al Serviciului Jude țean de Pază 
Olt, prin demisie. 

Art.2. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, prevederile Dispozi ției 
Președintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 4 din 17.01.2012 referitoare la încetarea 
contractului individual de muncă al domnului Turcitu Dragoș Dorian – Director general al 
Serviciului Județean de Pază Olt, prin demisie, își înceteaz ă aplicabilitatea . 

Art. 3. Prezenta hotărâre se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – 
Finanţe, Serviciului  Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate  din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Serviciului Județean de Pază Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, domnului Turcitu Dragoș Dorian, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
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PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
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