
  
 

            
H O T Ă R Â R E 

                           
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al  

Școlii Populare de Arte și Meserii 

 
 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.8117/16.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.8118/16.08.2017; 

- raportul nr.8119/16.08.2017al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.8287/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive 
și de Agrement; 

- raportul nr.8337/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.8346/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.8379/23.08.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 
Publice și Comerț; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.567/11.08.2017, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.8057/11.08.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016 cu privire la aprobare 
număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 
2016-2017 pentru Școala Populară de Arte și Meserii, modificată și completată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017; 

- Raportul final nr.538/31.07.2017 al examenului  din data de 31.07.2017 organizat pentru 
promovarea personalului contractual din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.72/01.08.2017 
cu privire la promovarea în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, a domnului 
Neț Gabriel Nicolae; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.73/01.08.2017 
cu privire la promovarea în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, a doamnei 
Marin Georgeta; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.74/01.08.2017 
cu privire la promovarea în funcția de instructor, treaptă profesională II, a doamnei Bărbuia 
Victorița; 

- prevederile art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2), art.12 alin.(1) 
și art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.11 alin.(1) și (5), art.31 alin.(2)-(5) și 
(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei 
instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor 
prevăzute în anexa nr.VIII cap.II lit.B pct.I lit.b), și pct.III la Legea-cadru,  
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În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.08.2017, transformarea următoarelor posturi din 

Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.188/27.10.2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.66/27.04.2017, după cum urmează: 

a) postul de instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii în cadrul Clasei 
Permanente Slatina (poziția nr.11 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016,  modificat și completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă în post de instructor, 
treaptă profesională II, nivel studii medii. 

b) postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii superioare în 
cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane Administrativ și Auxiliar 
(poziția nr.48 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă în post de inspector de specialitate, grad 
profesional I, nivel studii superioare. 

c) postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii superioare în 
cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane Administrativ și Auxiliar 
(poziția nr.49 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă în post de inspector de specialitate, grad 
profesional I, nivel studii superioare.  

Art.2 Statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.188/27.10.2016, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.66/27.04.2017, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

   Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – jud. Olt.   

 
 
                                                                        PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
                                                             

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” 


