
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E                                            
cu privire la : încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților 

                    
                            Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 11802 din 14.12.2012 cu privire la aprobarea proiectului  de 
hotărâre nr. 11803  din 14.12.2012; 

-  cererea doamnei SÎRBU AURORA  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
11166  din data de 29.11.2012;  

- raportul nr. 11804 din 14.12.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 11884 din 17.12.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- raportul nr. 11880 din 17.12.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement;  

- prevederile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, 
modificată de Legea nr. 147/2012; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 787 din data de 
29.11.2012 referitoare la încetare contract individual de muncă prin acordul  părţilor; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 783 din data de 
29.11.2012 referitoare la  numire în funcţie publică de execuție  şi stabilire  drepturi 
salariale, 

         În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă al doamnei SÎRBU 
AURORA - inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 2, clasa de salarizare 43 în 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, prin acordul părţilor, 
începând cu data de 01.12.2012. 

Art.2. Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 787 din 
data de 29.11.2012 referitoare la încetare contract individual de muncă prin acordul  părţilor, 
își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei Economice, 
Serviciului Financiar - Contabilitate şi Informatică, Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  în 
vederea aducerii la îndeplinire, doamnei SÎRBU AURORA, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului - județul Olt. 
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