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H O T Ă R Â R E   
                                                             

     cu privire la constituire comisie de evaluare şi comisie de  soluţionare a 
contestaţiilor pentru evaluarea activităţii stagiarului 

 
     Având în vedere: 
     -     expunerea de motive nr. 236 din 12.01.2015 cu privire la aprobarea proiectului 

de hotărâre nr. 237 din 12.01.2015; 
-     raportul nr. 238 din 12.01.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  
      Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
      Olt; 

        -  raportul nr. 397 din 15.01.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

 -  raportul nr. 398 din 15.01.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică,       
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 

      Cetăţenii;        -   
     -    prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 cu privire 

la numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi stabilire 
drepturi salariale; 

    -    prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea 
Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificat 
şi completat prin Legea nr. 673/2002; 

     -    prevederile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior, cu modificările ulterioare; 

     -  prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
335/2013, privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014; 

     -    prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 141 din 25.09.2014 cu privire 
la numire mentor pe perioada de stagiu; 

     -     adresa nr. 40 din 30.12.2014 a sindicatului „CONSOLT”, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 13.038 din 30.12.2014 referitoare la desemnare 
reprezentanţi; 

     -  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 3 din 
08.01.2015 referitoare la constituire comisie de evaluare şi comisie de soluţionare 
a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii stagiarului; 
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     -   prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
  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. 1. Se constituie Comisia de evaluare pentru evaluarea activităţii stagiarului 

Marineaţă Dana – Alexandra, consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în următoarea componenţă:                                                                       

    -  Ana  - Venera ŞTEFĂNESCU        - Şef Serviciu                       - preşedinte;    
                                                             Serviciul Juridic - Contencios                                                                                                                                                                                                                                  

         -  Gabriel  BULETEANU        -    Secretar al Judeţului                   - mentor;  
    -  Costinel NETCU    -  reprezentantul sindicatului „CONSOLT”    - membru.            
Art. 2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea 

activităţii stagiarului Marineaţă Dana – Alexandra, consilier juridic, grad profesional 
debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în 
următoarea componenţă: 
        -   Daniela LUNGU                  -  Şef Serviciu                                       - preşedinte;  
                                                 Serviciul Dezvoltare Regională                       

   -  Cristiana Mirela        - Consilier juridic, grad profesional principal   - membru; 
      SMĂRĂNDACHE                          Serviciul Juridic - Contencios  

-  Silviu – Marius          - reprezentantul sindicatului „CONSOLT”       - membru.   
    DIACONESCU  

      Art. 3. Se numeşte secretar al Comisiei de evaluare şi al Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor doamna Ionica GHEORGHE - inspector, grad profesional principal, nivel 
studii S la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  
     Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 3 din 08.01.2015 referitoare la constituire 
comisie de evaluare şi comisie de  soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii 
stagiarului, îşi încetează aplicabilitatea. 
     Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
persoanelor nominalizate la art. 1 - 3 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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