
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
    cu privire la:    modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, pentru anul 2013 aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.130 din 24.10.2012  

  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 3743 din 09.04.2013 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 3744 din 09.04.2013; 

- adresa nr. 02 din 09.04.2013 a sindicatului ,,CONSOLT” înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3696 din 09.04.2013; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr. 3937 din 15.04.2013, înaintată 
Agenției Naționale  a Funcționarilor Publici prin care a fost transmisă 
propunerea pentru Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu 
modificările intervenite; 

- raportul nr. 3745 din 09.04.2013 al Serviciului Resurse Umane și Relații 
cu Instituții Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 

- raportul nr. 5436 din 28.05.2013 al Comisiei pentru muncă, protecție 
socială, activități sportive și de agrement; 

- raportul nr. 5448 din 28.05.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

- raportul nr. 5461 din 29.05.2013 al Comisiei pentru studii economico - 
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public  şi  privat al judeţului; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 99 din 12.08.2010 cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr 
total de funcții publice şi pondere funcţii publice pe categorii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1203/2012 privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și 
instituțiile publice din administrația publică centrală pentru anul 2012; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 

        
  În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) şi 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.I. Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2013, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 130 din 24.10.2012 se modifică și se 
înlocuiește cu Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2013 prevăzut în  Anexa 
care face parte din prezenta hotărâre. 

ART.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi 
Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt, Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici.  
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al judeţului 

                                                                               Marin DOBRE 
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             ANEXĂ

secretar al judetului

Functia publica 

Nr. maxim de functii 

publice care vor fi 

ocupate prin 

recrutare

secretar al consiliului local
director general

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului 
propriu al autoritatilor admnistratiei 

publice locale
director executiv din cadrul institutiilor 

publice subordonate

1

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim 

de functii 

publice 

care vor fi 

infiintate

Nr. maxim de  

funcţii 

publice 

supuse

reorganizării

Nr. maxim de 

functii publice 

rezervate 

promovarii

Nr. maxim de 

functii publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

                                    la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 69 din 30.05.2013



11 11

1 1

18 17 1

1 1 1

3 3 1

1 1

2 2

6 4 2 4

7 2 5 4

52 35 17

director executiv adjunct din cadrul 
aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice localedirector executiv adjunct in cadrul 
institutiilor publice subordonate

sef serviciu

sef birou

functii publice de conducere specifice
Total categorie functionari publici de 

conducere

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior 1
consilier juridic clasa I grad profesional 

debutant
consilier juridic clasa I grad profesional 

asistent
consilier juridic clasa I grad profesional 

principal
consilier juridic clasa I grad profesional 

superior 4
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent

consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior

expert clasa I grad profesional debutant

1

1

1

1

3

9



4 4

16 5 11 5

27 16 11 14 2

3 3 12

122 69 53 24 19

4 3 1

4 3 1

inspector clasa I grad profesional 
debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional 
asistent

alte functii publice specifice (manageri 
publici)

referent de specialitate clasa II grad 
profesional debutant

inspector clasa I grad profesional 
principal

Total functii publice clasa I 24

functii publice specifice clasa I

5

referent clasa III grad profesional 
asistent

referent clasa III grad profesional 
debutant

Total functii publice clasa II

referent de specialitate clasa II grad 
profesional superior

functii publice specifice clasa II

referent de specialitate clasa II grad 
profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad 
profesional principal

3

5

inspector clasa I grad profesional 
superior 14 2

4

7

32

6



11 4 7

11 4 7
137 76 61 24 19
155 93 62 24 19Total functii publice 24 5

referent clasa III grad profesional 
superior 4

Total functii publice executie 24 5 36
37

Functii publice specifice clasa III

referent clasa III grad profesional 
principal

Total functii publice clasa III 4

       Constantina BĂLAN

PREŞEDINTE
                         Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar al Judeţului
        Marin DOBRE

             Şef Serviciu
    Resurse Umane şi Relaţii
     cu Instituţii Subordonate
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