
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

       cu privire la: -  suspendare de drept contract individual de muncă pentru                   
incapacitate temporară de muncă; 

-  încetare suspendare de drept contract individual de muncă                                    
pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate 

-  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 68 din   
30.05.2013 cu privire la încetare suspendare contract individual 
de muncă, reluare activitate şi stabilire drepturi salariale 

   Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 6953 din 08.07.2013 cu  privire la aprobarea proiectului  

de hotărâre nr. 6954 din 08.07.2013; 
- certificatul de concediu medical Seria CCMAF nr. 2682372 al doamnei 

Năpruiu – Rizea Andreea Cristina, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
6668 din data de 01.07.2013; 

- contractul individual de muncă  nr. 393 din 01.12.2006, încheiat pe perioadă 
nedeterminată, între Consiliul Judeţean Olt în calitate de angajator şi angajat 
doamna Năpruiu – Rizea Andreea Cristina; 

     -   raportul nr. 6955 din 08.07.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului 
Judeţean Olt.  

- raportul nr. 7671 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 7676 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- raportul nr. 7680 din 26.07.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

   -  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 174 din 
01.07.2013 referitoare la suspendare de drept contract individual de muncă pentru 
incapacitate temporară de muncă;     

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 179 din 
04.07.2013 referitoare la încetare suspendare de drept contract individual de 
muncă pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate;     

- prevederile art. 50 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 68 din 30.05.2013 referitoare 
la încetare suspendare contract individual de muncă, reluare activitate şi stabilire 
drepturi salariale; 

- prevederile art. 10 alin. (5) din Legea – cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare 

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

     CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 

      Art. 1. Se constată suspendarea de drept a contractului individual de muncă al 
doamnei Năpruiu – Rizea Andreea Cristina - inspector de specialitate, grad profesional 
II, nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, 
pentru incapacitate temporară de muncă, în perioada  17.06.2013 – 28.06.2013. 

Art. 2. (1) Începând cu data de 29.06.2013, încetează suspendarea de drept a 
contractului individual de muncă al doamnei Năpruiu – Rizea Andreea Cristina - 
inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, pentru incapacitate temporară de 
muncă. 

(2) Cu aceiaşi dată, respectiv 29.06.2013, se aprobă reluarea activităţii de către 
doamna Năpruiu – Rizea Andreea Cristina, în funcţia deţinută anterior suspendării, 
respectiv în funcţia de execuţie aferentă personalului contractual de inspector de 
specialitate, grad profesional II, nivel studii S, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Judeţean Olt. 
     Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68 din 30.05.2013 referitoare la 
încetare suspendare contract individual de muncă, reluare activitate şi stabilire drepturi 
salariale se modifică, după cum urmează: 
1. Titlul va avea următorul cuprins: „ Hotărâre cu privire la încetare suspendare 

contract individual de muncă, trecere în altă tranşă de vechime în muncă, 
avansare în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, reluare 
activitate şi stabilire drepturi salariale” 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:   
„Art. 2 (1) Începând cu data de 13.05.2013 - doamna Năpruiu – Rizea Andreea 

Cristina - inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, gradaţia 1, în cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, se trece la tranşa de 
vechime în muncă „de la 5 la 10 ani”. 

(2) Doamna Năpruiu – Rizea Andreea Cristina -  inspector de specialitate, grad 
profesional II, nivel studii S, gradaţia 1, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Judeţean Olt, se avansează în gradaţia 2, corespunzătoare tranşei de 
vechime în muncă, prin încadrarea în clasa de salarizare 38, corespunzătoare vechimii în 
muncă dobândite, respectiv tranşei de vechime în muncă „de la 5 la 10 ani”. 

(3) Doamna Năpruiu – Rizea Andreea Cristina beneficiază de o majorare a 
salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive 
suplimentare, multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din Legea – cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările 
ulterioare, fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii 
clase de salarizare. 



(4) Cu aceeaşi dată, respectiv 13.05.2013, se aprobă reluarea activităţii de către 
doamna Năpruiu – Rizea Andreea Cristina, în funcţia de inspector de specialitate, grad 
profesional II, nivel studii S, gradaţia 2, clasa de salarizare 38, în cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt. 

(5) La reluarea activităţii, se stabilesc drepturile salariale pentru doamna Năpruiu – 
Rizea Andreea Cristina, după cum urmează: 

              I. Salariul de bază                                           -     970 lei  
             II. Spor rămas în afara  salariului de bază:        
                 - spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare 
                  (spor antenă)                                              -       92 lei 
                  TOTAL  cuantum brut drepturi salariale         1.062 lei „ 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 174 din 01.07.2013 referitoare la 
suspendare de drept contract individual de muncă pentru incapacitate temporară de 
muncă şi prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 179 din 
04.07.2013 referitoare la încetare suspendare de drept contract individual de muncă 
pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate, îşi încetează 
aplicabilitatea. 
      Art. 5. Prezenta hotărâre 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, Secretarului Judeţului, doamnei   
Năpruiu – Rizea Andreea Cristina, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.  
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