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H O T Ă R Â R E   
                                                                                                    

     cu privire la:   modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire comisie de 
concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt 
pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional 
debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru 

    
- expunerea de motive nr. 6485 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea proiectului 

de hotărâre nr. 6486 din 07.07.2014; 
- raportul nr. 6487 din 07.07.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităților Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 6555 din 08.07.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
- raportul nr. 6561 din 08.07.2014 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 

activități sportive și de agrement;  
- raportul nr. 6577 din 08.07.2014 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 

buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public  şi  privat al 
judeţului; 

- raportul nr. 6581 din 08.07.2014 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

-    prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 137 din 
19.06.2014, referitoare la încetare de drept raport de serviciu, 

-    prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 146 din 
27.06.2014,  referitoare la modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere de secretar al judeţului şi stabilire drepturi 
salariale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101 din 29.07.2013 cu privire 
la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din  29.05.2014 cu privire la 
transformare post în statul de funcţii al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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  În temeiul art. 91 alin. (1) litera f) 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. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014, cu privire la 

constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, 
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru, se modifică şi va 
avea următorul cuprins; 

„Art. 1. Se constituie Comisia de concurs la concursul de recrutare organizat de 
Consiliul Judeţean Olt în data de 21.07.2014 - proba scrisă şi 24.07.2014 – proba de 
interviu, pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional debutant din 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în următoarea 
componenţă:  

   -  Gabriel BULETEANU                 -  Secretar al Judeţului;  
              preşedinte                                                                                                                                                                                                                       

        -  Constantina BĂLAN                  -  Şef Serviciu - Serviciul Resurse Umane şi 
                                                  Managementul Unităţilor Sanitare;                                       

        -  Nicolae VITAN                            - Consilier judeţean.” 
Art. II. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014, cu privire la 

constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, 
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru, se modifică şi va 
avea următorul cuprins; 

„Art. 2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt în data de 21.07.2014 - proba scrisă şi 
24.07.2014 – proba de interviu, pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad 
profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Judeţean Olt,  în următoarea componenţă:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        - Mirela Cristiana SMĂRĂNDACHE   -  Consilier juridic, grad profesional principal  
               preşedinte                                        Serviciul Juridic - Contencios;  
        - Ştefania Magda TĂNĂSESCU          -  Consilier juridic, grad profesional superior 
                                                                         Serviciul Buget, Impozite şi Taxe; 
        - Nicolae STANCU                               -  Consilier judeţean.” 
     Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
persoanelor nominalizate la art. I - II în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

     
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                             

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                   
                                                                   Secretar  al  Judeţului                     
                                                                  Gabriel BULETEANU 
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