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 HOTĂRÂRE 
 
         
  

Referitoare la : încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului  
               executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

           
 

 
            Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.12289/12.12.2014 referitoare la aprobarea Proiectului de 
hotărâre nr.12290/12.12.2014; 

- adresa domnului Catrina Ion înregistrată la Consiliul Județean Olt la 
nr.12097/10.12.2014; 

- adeverința nr.2610/12.12.2014 emisă de Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt în completarea carnetului de muncă și înregistrată la Consiliul 
Județean Olt la nr.12263/12.12.2014; 

- raportul nr.12291/12.12.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților 
Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.12582/17.12.2014 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public  şi  privat al judeţului; 

- raportul nr.12581/17.12.2014 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 
sportive și de agrement;  

- raportul nr.12470/16.12.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- raportul nr.12472/16.12.2014 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate ştiinţifică, 
sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

- prevederile art. 52 și 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) teza întâi din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.71/24.04.2014 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/29.01.2009 cu privire la numire 
în funcție publică de conducere; 

 
 
 

Bd.A.I.Cuza Nr.14-SLATINA-Judeţul Olt-Cod 0500•Tel:0249/43.10.80• Fax: 0249/43.11.22 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 
 

 



În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.e) 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. 1. Începând cu data de 01.01.2015 încetează de drept raportul de serviciu al 
domnului CATRINA ION, Director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, prin îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2015 şi se 
comunică: Direcţiei Economice Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici Olt în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Catrina Ion, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
 

PREȘEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                           Secretar al  Judeţului  
                                                           Gabriel BULETEANU 
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