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HOTARARE                                                       

cu privire la: numire  în functie   si  stabilire drepturi  
                      salariale  
 
      Având în vedere : 
-      expunerea de motive nr. 7316 din 6.11.2006 cu privire la aprobarea proiectului  de hotarâre;         
-  rezultatele finale ale concursului din data de 16.10.2006,   consemnate în Procesul Verbal nr. 6798 din 
16.10.2006; 
-      raportul nr. 7691  din 20.11.2006 al Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice  din  cadrul 
aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt; 
- raportul nr. 8053 din 29.11.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
- raportul nr. 8047 din 29.11.2006  al  Comisiei  pentru studii economico – sociale, buget – finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- raportul  nr. 8054 din 29.11.2006 al Comisiei pentru cultura, învatamânt,  activitatea stiintifica, sanatate si 
culte; 
- raportul  nr. 8055 din 29.11.2006 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 
comert; 
- raportul  nr. 8056 din 29.11.2006 al Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
-     prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 50 din 20.06.2002 cu privire la înfiintare si organizare 
Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt, modificata prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.20 din 
27.03.2003; 
-    prevederile Legii   nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-   prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare 
si  functionare a consiliilor locale, aprobata si  modificata prin Legea 673/2002; 
-      prevederile  Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind   cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si 
III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor 
pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari Legea nr. 323/2006. 
- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 129 din 31.07.2006 cu privire la acordarea 
unui spor pentru conditii vatamatoare; 
       În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
CONSILIUL  JUDETEAN OLT adopta  prezenta hotarâre: 
 
Art.1. (1) Începând cu data de 01.12.2006,  domnisoara MANEA Andreea  Cristina se numeste în functia de 
executie aferenta personalului contractual de  INSPECTOR, grad profesional debutant, din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru  al Consiliului Judetean Olt. 
            (2) La data numirii în functie, persoana nominalizata la alin. (1) beneficiaza de un salariu de baza 
lunar  corespunzator functiei de executie de  inspector, grad profesional debutant,  în suma de 439 lei, la care 
se adauga un spor pentru conditii vatamatoare  în procent de 10%,  respectiv 44 lei, precum si de alte drepturi 
prevazute pentru personalul contractual din cadrul Aparatului Permanent de Lucru  al Consiliului Judetean 
Olt. 
Art.2.   Prevederile prezentei hotarâri  se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei 
Economice, Compartimentului Managementul Resurselor Umane, Serviciului  Financiar – Contabilitate,  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, persoanei nominalizate în 
hotarâre, Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt  si   Institutiei Prefectului - Judetul Olt . 
                                       

PRESEDINTE  
 Jenel COPILAU 

 
                                       Contrasemneaza 

                                          Secretar al   Judetului 
                                      Marin DOBRE 
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