
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
           cu privire la:  -   acordare concediu fără plată 

    -    suspendare contract individual de muncă,                                                                                                                         
pe perioada concediului fără plată 

 
 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1.917 din 19.02.2013 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 1.918 din 19.02.2013; 

- cererea doamnei Năpruiu – Rizea Andreea Cristina, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1.786 din 13.02.2013; 

- raportul nr. 1.919 din 19.02.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- raportul nr. 2.169 din 26.02.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 2.171 din 26.02.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 2.173 din 26.02.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

-   prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 132 din 24.10.2012 cu 
privire la încetare suspendare contract individual de muncă din iniţiativa 
salariatului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, acordare 
concediu fără plată şi suspendare contract individual de muncă din iniţiativa 
salariatului pe perioada concediului fără plată; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 78 din 
18.02.2013 referitoare la acordare concediu fără plată şi suspendare 
contract individual de muncă, pe perioada concediului fără plată; 

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

- prevederile art. 49 alin. (1) şi (2), art. 54 şi art. 153 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 146 alin (3) din Regulamentul Intern de Organizare şi 
Funcţionare a Aparatului de Specialitate, a Aparatului Permanent de 



Lucru şi a Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68 din 28.06.2011; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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, 

      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. (1) Se acordă doamnei 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, concediu fără plată, la cererea 
acesteia, pentru interese personale, în număr de 61 de zile lucrătoare, începând 
cu data de 13.02.2013. 

(2) Cu aceiaşi dată, respectiv 13.02.2013, se aprobă suspendarea contractului 
individual de muncă prin acordul părţilor, pe perioada concediului fără plată al  
doamnei Năpruiu – Rizea Andreea Cristina. 

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 78 din 18.02.2013 referitoare la 
acordare concediu fără plată şi suspendare contract individual de muncă, pe 
perioada concediului fără plată, îşi încetează aplicabilitatea.    

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri 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, Secretarului Judeţului, doamnei Năpruiu – Rizea Andreea 
Cristina, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   
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