
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                           

           cu privire la: încetare raport de servic iu, prin acordul  
                                  părţilor, consemnat în scris   

 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 5.559 din 03.07.2012 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 5.560 din 03.07.2012; 

- raportul  nr. 5.561 din. 03.07.2012al Serviciului  Resurse Umane şi Rela ţii 
cu Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- cererea nr. 4570 din 31.05.2012  prin care domnul Constantin Stelian Emil  
MOŢ a solicitat încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, 
consemnat în scris;  

- raportul nr. 5.745  din 06.07.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- prevederile Deciziei primului – ministru al Guver nului României nr. 310 
din 30.05.2012, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371 
din 31.05.2012, prin care domnul Constantin Stelian Emil  MOŢ a fost numit în 
funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

- prevederile Dispozi ţiei  Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 272 din 
05.06.2012  referitoare la încetare  raport de serviciu, prin acordul părţilor, 
consemnat în scris;  

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 28 din 24.02.2011  cu 
privire la numire în funcţia publică de conducere de Director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile   Hotărârii  Consiliului Jude ţean Olt nr. 134  din 24.11.2011   
cu privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia  Generală  de Asistenţă 
Socială   şi Protecţia  Copilului  Olt – aparat propriu şi unităţile din structura 
acesteia;  

- prevederile  pct.  7, lit. B – ,,Func ţii de demnitate public ă numite”  de la  
Capitolul IV - ,,Func ţii de demnitate public ă”  din Anexa nr.  I la Legea - 
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice,  cu modificările ulterioare; 



- prevederile  art. 34 alin.  (1)  şi alin. (2) şi art. 97 lit. c) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 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, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 

     Art.1.  Se aprob ă încetarea raportului de serviciu al domnului Consta ntin 
Stelian Emil   MOŢ - Director general, grad II, nivel studii S, al Direc ţiei Generale 
de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt , prin acordul p ărţilor, consemnat 
în scris, începând cu data de 31.05.2012.  
     Art.2.  La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, prevederile  Dispozi ţiei 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr . 272 din 05.06.2012  referitoare la 
încetare  raport de serviciu, prin acordul părţilor, consemnat în scris, îşi înceteaz ă 
aplicabilitatea.   
     Art.3. Prezenta hot ărâre se comunic ă Direc ţiei Buget - Finan ţe şi  Serviciului 
Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt  şi  domnului Constantin Stelian Emil MO Ţ,   în vederea 
aducerii la îndeplinire, Agen ţiei Naţionale a Func ţionarilor Publici,  Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi Institu ţiei 
Prefectului – jude ţul Olt.    
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