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REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare 
și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea 
Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
 
 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 
cadrul juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole 
sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în 
subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu 
modificările ulterioare, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt,  Școala 
Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 
finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, cu sediul administrativ în Municipiul 
Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama 
și statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, 
conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  
Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere               0                           8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                            0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                    0           166                166 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
este înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 
modificările ulterioare. 
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Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, angajat cu contract individual de muncă, a fost 
preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, în condițiile legii, conform 
organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.  

 
II. SOLICITARE PRIVIND TRANSFORMAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI ÎNFIINȚAREA 

UNOR POSTURI ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT, 
PRECUM ȘI CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA UNOR CLASE ÎN PLANUL DE ȘCOLARIZARE AL SECȚIEI 

ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
 

Prin adresele nr.2833/14.08.2019, nr.3132/06.09.2019 și 3180/10.09.2019, înregistrate la Consiliul 
Județean Olt sub nr.9072/14.08.2019, nr.10006/10.09.2019 și nr.10007/10.09.2019, Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt a solicitat următoarele: 
- transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M, și a postului 

vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii, ambele la 

Compartimentul Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

(pozițiile nr.21 și nr.23 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare) în post de expert, grad 

profesional I, nivel de studii S, respectiv în post de referent artistic, treaptă profesională II, fără 

nivel de studii; 

- înființarea unui post de expert, grad profesional II, nivel studii S la Compartimentul Muzică al Secției 

Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și înființarea unei clase 

de chitară în Mun. Caracal; 

- înființarea unui post de expert, grad profesional II, nivel studii S la Compartimentul Arte Vizuale al 

Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și înființarea 

unei clase de pictură în Mun. Caracal; 

- înființarea unui post de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii M la Compartimentul 

Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

precum și înființarea unei clase de dans popular în localitatea Fălcoiu; 

- înființarea unui post de corepetitor, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii la 

Compartimentul Instrumentiști al Secției Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt; 

- înființarea a două clase de dans popular la Compartimentul Actorie și Coregrafie al Secției Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, una în localitatea Colonești și una în 

localitatea Poboru; 

- înființarea unei clase de instumente populare și canto popular la Compartimentul Muzică al Secției 

Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în localitatea Bobicești. 

 

Ca răspuns la adresele mai sus amintite, prin adresa nr.10007/30.09.2019, Consiliul Județean Olt 

a comunicat următoarele: 

- transformarea celor două posturi vacante va face obiectul unei hotărâri de consiliu la următoarea 

ședință ordinară a Consiliului Județean Olt; 

- având în vedere numărul limitat de posturi ce pot fi înființate pentru aparatul de specialitate al 

președintelui consiliului județean, precum și pentru instituțiile înființate prin hotărâre a consiliului județean, 

Consiliul Județean Olt a solicitat o analiză detaliată privind oportunitatea înființării acestor posturi, 

precum și o situație privind numărul de posturi vacante din cadrul Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt; 

- Consiliul Județean Olt a solicitat o situaţie (analiză) estimativă cu resursele (umane, materiale, 

financiare, etc.) pe care le implică înfiinţarea celor șase clase. 
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Prin adresa nr.3656/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11325/08.10.2019, 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a transmis următoarele: 

- Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a renunțat la solicitarea înființării celor trei posturi anterior 

menționate; 

- a prezentat o situație privind numărul de posturi vacante din cadrul Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt; 

- a înaintat o situație estimativă cu resursele umane, financiare și dotări minime necesare pentru 

înființarea a cinci clase, întocmită de Serviciul Contabilitate, Buget, Financiar, Contabilitate, 

Achiziții Publice și Administrativ și înregistrată la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub 

nr.3643/04.10.2019, după cum urmează: 

• Înființare clasă de chitară în Mun. Caracal - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei cu 2 chitare (3 x 
500 lei = 1.500 lei), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei; 

• Înființare clasă de pictură în Mun. Caracal - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.500 lei (materiale 
pictură), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei,; 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Fălcoiu - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.000 lei 
(boxă portabilă, stick-uri); 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Colonești - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.000 lei 
(boxă portabilă, stick-uri), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei; 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Poboru - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.000 lei ( 
boxă portabilă, stick-uri), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei. 

 
Cheltuieli estimate cu înființarea claselor 

Denumire clasa Cheltuieli cu dotări 

minime 

Cheltuieli cu personalul de 

specialitate ( 12 luni) 

Total 

Chitară - Caracal 1.500 33.600 35.100 

Pictură - Caracal 1.500 33.600 35.100 

Dans popular - Fălcoiu 1.000 -  1.000 

Dans popular - 

Colonești 

1.000 33.600 34.600 

Dans popular - Poboru 1.000 33.600 34.600 

TOTAL  6.000 134.400 140.400 

 
Prin Hotărârile Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.7/12.08.2019 și nr.8/05.09.2019, au fost avizate transformările celor două posturi vacante, precum și 
înființarea celor 5 clase. 

 
III. COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI 

JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 

Conform prevederilor art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt se fac numai prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a propus completarea art.18 din Regulamentul de Organizare 
și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, prin introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: 

„(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură de personalul angajat în 
funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de personal de specialitate angajat în baza 
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unor contracte reglementate de Codul civil, altul decât cel încadrat în instituție cu contract individual 
de muncă.” 

Propunerea de completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt este justificată după cum urmează: 

- cererile numeroase venite din partea comunităților locale cu privire la înființarea de noi clase în 
cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, clase care să 
deservească nevoilor de formare ale cursanților, din teritoriu, în diverse discipline din domeniul 
muzicii, artelor vizuale, actorie – coregrafie etc.; 

- numărul limitat de posturi care pot fi înființate pentru aparatul de specialitate al președintelui 
Consiliului Județean Olt, precum și pentru instituțiile înființate prin hotărâre a Consiliului Județean 
Olt; 

- identificarea altor forme de încadrare pentru personalul de specialitate din cadrul Secției Arte și 
Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt cu atribuții de predare (contracte încheiate 
potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturilor conexe sau contracte civile); 

- buna desfășurare a instituției ca urmare a situației rezultate din fuzionarea instituțiilor anterioare 
în Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, urmând ca beneficiarii contractelor de drepturi de autor 
și de drepturi conexe sau contracte civile să fie persoane fizice sau juridice, altele decât cele 
încadrate în instituție în baza unor contracte individuale de muncă. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.9/07.10.2019, a fost avizată completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare. 

 
IV. PROPUNERE APROBARE A PLANULUI DE ȘCOLARIZARE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 
2020, AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI DIN CADRUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI 

ARTĂ OLT 
 

Conform prevederilor art.37 alin.(5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, disciplinele care fac obiectul cursurilor, norma didactică de 
predare, numărul minim de elevi necesari pentru organizarea unui curs, modalitatea de predare, durata 
cursurilor precum și locația de desfășurare a cursurilor sunt cuprinse în Planul anual de școlarizare 
întocmit anual de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean 
Olt. 

Prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a propus aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția Arte 
și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Planul de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3697/08.10.2019, 
trimis spre aprobare, se prezintă astfel: 

 
PLAN DE ȘCOLARIZARE, PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019-2020,  

AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
 

I. COMPARTIMENTUL MUZICĂ. 
1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

1. 2 Acordeon 18 18 x - 3 ani 

2. 1 Canto  clasic 18 18 x - 3 ani 

3. 3 Chitară 18 18 x - 3 ani 

4. 8 Clarinet/saxofon 18 18 x - 3 ani 
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5. 7 Instrumente  
populare-canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani 

6. 6 Orgă electronică 18 18 x - 3 ani 

7. 5 Pian –percuție 18 18 x - 3-5 ani 

8. 4 Vioară-pian 18 18 x - 5 ani 

 
2. Clase permanente în alte localități din județ 

  
 

II. COMPARTIMENTUL ARTE VIZUALE 
 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 
 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

22. Cine-foto 18 24 - x 2 ani 

23. Pictură  artă 
plastică 

18 24 - x 3 ani 

24. Pictură-
iconografie 

18 24 - x 3 ani 

   
 2. Clase permanente în alte localitați din județ 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

9 Canto popular 18 18 x - 3 ani Potcoava 

10. Canto popular  18 18 x - 3 ani Drăgănești-Olt 

11. Instrumente  
populare 

18 24 - x 3-5 ani Dobrețu 

12. Instrumente  
populare și 
canto  popular 

18 24 - x 3-5 ani Brebeni 

13. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Caracal 

14. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Corabia 

15. Instrumente 
populare 
și canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Morunglav 
 

16. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Iancu Jianu 

17. Instrumente 
populare si 
canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Piatra Olt 

18. Nai 18 18 x - 3 ani Izbiceni 

19. Instrumente 
populare și 
canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Bârza 

20. Nai/fluier 18 18 - x 3 ani Caracal 

21. Chitară 18 18 x - 3 ani Caracal 
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III.COMPARTIMENTUL ACTORIE ȘI COREGRAFIE  
    
 1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

 Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

30. Actorie 18 24 - x 2 ani 

31. Balet 18 24 - x 5 ani 

32. Dans modern 18 24 - x 2 ani 

33. Dans Popular 18 24 - x 2 ani 

 
   2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 
 
 
 
 
 
 

IV. COMPARTIMENTUL  MEȘTEȘUGURI 
 
2. Clase permanente în alte localitați din județ 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

25.  Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Balș 

26. Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina 

27 Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina-Nouă 

28. Artă populară 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vitomirești 

29. Artă plastică  
pictură 

18 24 - x 3 ani Caracal 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

34. Actorie 18 24 - x 2 ani Caracal 

35. Dans 18 24 - x 2 ani Drăgănești-Olt 

36. Dans popular 18 24 - x 2 ani Bobicești 

37. Dans popular 18 24 - x 2 ani Caracal 

38. Dans popular 18 24 - x 2 ani Corbu 

39. Dans popular 18 24 - x 2 ani Dobrosloveni 

40. Dans popular  18 24 - x 2 ani Dobrun 

41. Dans popular 18 24 - x 2 ani Izvoarele 

42. Dans popular 18 24 - x 2 ani Movileni 

43. Dans popular 18 24 - x 2 ani Optași-Măgura 

44. Dans popular 18 24 - x 2 ani Potcoava 

45. Dans popular 18 24 - x 2 ani Șerbănești 

46. Dans popular 18 24 - x 2 ani Colonești 

47. Dans popular 18 24 - x 2 ani Poboru 

48. Dans popular 18 24 - x 2 ani Fălcoiu 
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TOTAL 1.                                                15 clase permanente la sediu 

TOTAL 2.                                                40 clase permanente în alte localități din județ 

TOTAL GENERAL 1+2                          55 clase permanente 
 

Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.12 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile 
și companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Adresele Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.2833/14.08.2019, nr.3132/06.09.2019, 
3180/10.09.2019, nr.3656/08.10.2019 și nr.3698/08.10.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9072/14.08.2019, nr.10006/10.09.2019, nr.10007/10.09.2019, nr.11325/08.10.2019 și 
nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Hotărârilor Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.7/12.08.2019, nr.8/05.09.2019 și nr.9/07.10.2019; 

- prevederile art.37 alin.(5) și art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare; 

- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 pentru Secția Arte și Meșteșuguri din 
cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
sub nr.3697/08.10.2019, înaintat prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Anexei nr.III (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" 
UNITĂŢI DE CULTURĂ) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I - Salarii de bază din instituţii de spectacole 
sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, pct.II - Alte instituţii de spectacole sau concerte, lit.b), 
poziția nr.7; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
"ADMINISTRAŢIE") la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B - Alte unităţi bugetare de subordonare 
centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, pct.III 
- Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare, poziția 
nr.1, 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

49. Artă populară 
cioplit 

18 24 - x 2 ani Corbu 

50. Artă populară 
olărit 

18 24 - x 2 ani Oboga 

51. Ceramică 18 24 - x 2 ani Vădastra 

52. Cojocarit 18 24 - x 2 ani Corabia 

53. Cojocărit 18 24 - x 2 ani Vădastra 

54. Cusut-tesut 18 24 - x 2 ani Cezieni 

55. Împletituri  
nuiele 

18 18 x - 2 ani Cezieni 
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prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
1. Transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M, și a postului 

vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii, ambele la 
Compartimentul Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt (pozițiile nr.21 și nr.23 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare) în post 
de expert, grad profesional I, nivel de studii S, respectiv în post de referent artistic, treaptă 
profesională II, fără nivel de studii. 

2. Completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, 
cu modificările ulterioare, prin introducerea după alineatul (1) al articolului 18 a unui nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
„(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură  de personalul angajat 
în funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de personal de specialitate angajat 
în baza unor contracte reglementate de Codul civil, altul decât cel încadrat în instituție cu 
contract individual de muncă.” 

3. Aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri 
din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexei care face parte integrantă 
din proiectul de hotărâre. 

4. Modificarea în mod corespunzător a statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condiţiile prevăzute de lege și propun aprobarea acestuia în forma 

prezentată. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

MARIUS OPRESCU 



  

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                               -PROIECT- 
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare 
și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la 

aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și 
Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.11561/15.10.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.11562/15.10.2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: 

aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de 
personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.12 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresele Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.2833/14.08.2019, 
nr.3132/06.09.2019, 3180/10.09.2019, nr.3656/08.10.2019 și nr.3698/08.10.2019, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.9072/14.08.2019, nr.10006/10.09.2019, 
nr.10007/10.09.2019, nr.11325/08.10.2019 și nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Hotărârilor Consiliului Administrativ al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt nr.7/12.08.2019, nr.8/05.09.2019 și nr.9/07.10.2019; 

- prevederile art.37 alin.(5) și art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare; 

- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 pentru Secția Arte și 
Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3697/08.10.2019, înaintat cu adresa 
nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Anexei nr.III (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
"CULTURĂ" UNITĂŢI DE CULTURĂ) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul I - Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de 
importanţă naţională, pct.II - Alte instituţii de spectacole sau concerte, lit.b), poziția 
nr.7; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
"ADMINISTRAŢIE") la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B - 
Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele 
de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, pct.III - Unităţi de perfecţionare a 
personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare, poziția nr.1, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

Nr.11562/15.10.2019 
 



În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și 
alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, completată prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.63/2019, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi vacante din statul de funcții al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

➢ transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M 
din cadrul Compartimentului Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.21 în 
statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare), în post de 
expert, grad profesional I, nivel studii S; 

➢ transformarea postului vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, 
fără nivel de studii din cadrul Compartimentului Muzică al Secției Arte și 
Meșteșuguri (poziția nr.23 în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 
ulterioare), în post de referent artistic, treaptă profesională II, fără nivel de studii. 
Art.2. La art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură de 
personalul angajat în funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de 
personal de specialitate angajat în baza unor contracte reglementate de Codul civil, 
altul decât cel încadrat în instituție cu contract individual de muncă.” 

Art.3. Se aprobă Planul de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției 
Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, se modifică 
în mod corespunzător, cu prevederile art.1 din hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt și Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
                                                                                       AVIZAT,  

                                                                                      Secretar al județului 
                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                       Anexa la Proiectul de    

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT                           Hotărâre nr.11562/15.10.2019 

SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI                                                              

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019-2020  

AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 

I. COMPARTIMENTUL MUZICĂ. 
1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 
 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

1. 2 Acordeon 18 18 x - 3 ani 

2. 1 Canto  clasic 18 18 x - 3 ani 

3. 3 Chitară 18 18 x - 3 ani 

4. 8 Clarinet/saxo
fon 

18 18 x - 3 ani 

5. 7 Instrumente  
populare-
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani 

6. 6 Orgă 
electronică 

18 18 x - 3 ani 

7. 5 Pian –
percuție 

18 18 x - 3-5 ani 

8. 4 Vioară-pian 18 18 x - 5 ani 

 
2. Clase permanente în alte localitați din județ 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

9 Canto 
popular 

18 18 x - 3 ani Potcoava 

10. Canto 
popular  

18 18 x - 3 ani Drăgănești-Olt 

11. Instrumente  
populare 

18 24 - x 3-5 ani Dobrețu 

12. Instrumente  
populare și 
canto  
popular 

18 24 - x 3-5 ani Brebeni 

13. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Caracal 

14. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Corabia 

15. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Morunglav 
 



  

II. COMPARTIMENTUL ARTE VIZUALE 

 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 
 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

22. Cine-foto 18 24 - x 2 ani 

23. Pictură  artă 
plastică 

18 24 - x 3 ani 

24. Pictură-
iconografie 

18 24 - x 3 ani 

 

 2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

 

 

și canto 
popular 

16. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Iancu Jianu 

17. Instrumente 
populare si 
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani Piatra Olt 

18. Nai 18 18 x - 3 ani Izbiceni 

19. Instrumente 
populare și 
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani Bârza 

20. Nai/fluier 18 18 - x 3 ani Caracal 

21. Chitară 18 18 x - 3 ani Caracal 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

25.  Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Balș 

26. Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina 

27 Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina-
Nouă 

28. Artă 
populară 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vitomirești 

29. Artă plastică  
pictură 

18 24 - x 3 ani Caracal 



III.COMPARTIMENTUL ACTORIE ȘI COREGRAFIE  

    1. Clase permanente în municipiul Slatina 
 

 Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

30. Actorie 18 24 - x 2 ani 

31. Balet 18 24 - x 5 ani 

32. Dans 
modern 

18 24 - x 2 ani 

33. Dans 
Popular 

18 24 - x 2 ani 

 

   2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

34. Actorie 18 24 - x 2 ani Caracal 

35. Dans 18 24 - x 2 ani Drăgănești-
Olt 

36. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Bobicești 

37. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Caracal 

38. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Corbu 

39. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Dobrosloveni 

40. Dans 
popular  

18 24 - x 2 ani Dobrun 

41. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Izvoarele 

42. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Movileni 

43. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Optași-
Măgura 

44. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Potcoava 

45. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Șerbănești 

46. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Colonești 

47. Dans 

popular 

18 24 - x 2 ani Poboru 

48. Dans 

popular 

18 24 - x 2 ani Fălcoiu 



IV. COMPARTIMENTUL  MEȘTEȘUGURI 

2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

 

TOTAL 1.                                                15 clase permanente la sediu 

TOTAL 2.                                                40 clase permanente în alte localități din județ 

TOTAL GENERAL 1+2                          55 clase permanente 

 

 

ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                   

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităţilor Sanitare 

Laura BOCAI 

 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

49. Artă 
populară 
cioplit 

18 24 - x 2 ani Corbu 

50. Artă 
populară 
olărit 

18 24 - x 2 ani Oboga 

51. Ceramică 18 24 - x 2 ani Vădastra 

52. Cojocarit 18 24 - x 2 ani Corabia 

53. Cojocărit 18 24 - x 2 ani Vădastra 

54. Cusut-tesut 18 24 - x 2 ani Cezieni 

55. Împletituri  
nuiele 

18 18 x - 2 ani Cezieni 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        
Serviciul Resurse Umane și       
Managementul Unităților Sanitare      
Nr.11570/15.10.2019 

 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului 
de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt 
 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI 
JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează cadrul 
juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, 
al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de 
spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în subordinea autorităților 
administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu 
modificările ulterioare, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din subordinea 
Consiliului Județean OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt,  Școala Populară de Arte și Meserii 
și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 
finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, cu sediul administrativ în Municipiul 
Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama și 
statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere               0                           8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                               0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                    0           166                166 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este 
înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 
ulterioare. 

Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, angajat cu contract individual de muncă, a 
fost preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, în condițiile legii, 
conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.  

 
II. SOLICITARE PRIVIND TRANSFORMAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI ÎNFIINȚAREA UNOR 

POSTURI ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT, 
PRECUM ȘI CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA UNOR CLASE ÎN PLANUL DE ȘCOLARIZARE AL 

SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
 



Prin adresele nr.2833/14.08.2019, nr.3132/06.09.2019 și 3180/10.09.2019, înregistrate la Consiliul 
Județean Olt sub nr.9072/14.08.2019, nr.10006/10.09.2019 și nr.10007/10.09.2019, Centrul Județean 
de Cultură și Artă Olt a solicitat următoarele: 

- transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M, și a 

postului vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii, ambele 

la Compartimentul Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt (pozițiile nr.21 și nr.23 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare) în post 

de expert, grad profesional I, nivel de studii S, respectiv în post de referent artistic, treaptă 

profesională II, fără nivel de studii; 

- înființarea unui post de expert, grad profesional II, nivel studii S la Compartimentul Muzică al 

Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și 

înființarea unei clase de chitară în Mun. Caracal; 

- înființarea unui post de expert, grad profesional II, nivel studii S la Compartimentul Arte 

Vizuale al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum 

și înființarea unei clase de pictură în Mun. Caracal; 

- înființarea unui post de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii M la 

Compartimentul Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt, precum și înființarea unei clase de dans popular în localitatea Fălcoiu; 

- înființarea unui post de corepetitor, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii la 

Compartimentul Instrumentiști al Secției Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt; 

- înființarea a două clase de dans popular la Compartimentul Actorie și Coregrafie al Secției 

Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, una în localitatea 

Colonești și una în localitatea Poboru; 

- înființarea unei clase de instumente populare și canto popular la Compartimentul Muzică al 

Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în localitatea 

Bobicești. 

 

Ca răspuns la adresele mai sus amintite, prin adresa nr.10007/30.09.2019, Consiliul Județean 

Olt a comunicat următoarele: 

- transformarea celor două posturi vacante va face obiectul unei hotărâri de consiliu la 

următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Olt; 

- având în vedere numărul limitat de posturi ce pot fi înființate pentru aparatul de specialitate al 

președintelui consiliului județean, precum și pentru instituțiile înființate prin hotărâre a consiliului 

județean, Consiliul Județean Olt a solicitat o analiză detaliată privind oportunitatea înființării 

acestor posturi, precum și o situație privind numărul de posturi vacante din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Consiliul Județean Olt a solicitat o situaţie (analiză) estimativă cu resursele (umane, 

materiale, financiare, etc.) pe care le implică înfiinţarea celor șase clase. 

 

Prin adresa nr.3656/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11325/08.10.2019, 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a transmis următoarele: 

- Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a renunțat la solicitarea înființării celor trei posturi 

anterior menționate; 

- a prezentat o situație privind numărul de posturi vacante din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt; 

- a înaintat o situație estimativă cu resursele umane, financiare și dotări minime necesare 

pentru înființarea a cinci clase, întocmită de Serviciul Contabilitate, Buget, Financiar, 

Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ și înregistrată la Centrul Județean de Cultură 

și Artă Olt sub nr.3643/04.10.2019, după cum urmează: 



• Înființare clasă de chitară în Mun. Caracal - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei cu 2 chitare 
(3 x 500 lei = 1.500 lei), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei; 

• Înființare clasă de pictură în Mun. Caracal - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.500 lei 
(materiale pictură), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei,; 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Fălcoiu - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.000 
lei (boxă portabilă, stick-uri); 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Colonești - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 
1.000 lei (boxă portabilă, stick-uri), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei; 

• Înființare clasă dans popular în localitatea Poboru - cheltuieli cu dotarea minimă a clasei 1.000 
lei ( boxă portabilă, stick-uri), cheltuieli lunare contract civil (personal de formare) 2.800 lei. 

 
Cheltuieli estimate cu înființarea claselor 

Denumire clasa Cheltuieli cu dotări 

minime 

Cheltuieli cu personalul 

de specialitate ( 12 luni) 

Total 

Chitară - Caracal 1.500 33.600 35.100 

Pictură - Caracal 1.500 33.600 35.100 

Dans popular - 

Fălcoiu 

1.000 -  1.000 

Dans popular - 

Colonești 

1.000 33.600 34.600 

Dans popular - 

Poboru 

1.000 33.600 34.600 

TOTAL  6.000 134.400 140.400 

 
Prin Hotărârile Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.7/12.08.2019 și nr.8/05.09.2019, au fost avizate transformările celor două posturi vacante, 
precum și înființarea celor 5 clase. 

 
 

III. COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI 
JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
Conform prevederilor art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, modificarea și completarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt se fac numai prin hotărâre a 
Consiliului Județean Olt. 

Prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a propus completarea art.18 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, prin introducerea unui nou alineat, cu următorul 
cuprins: 

 „(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură de personalul 
angajat în funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de personal de specialitate 
angajat în baza unor contracte reglementate de Codul civil, altul decât cel încadrat în instituție cu 
contract individual de muncă.” 

 
Propunerea de completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt este justificată după cum urmează: 
- cererile numeroase venite din partea comunităților locale cu privire la înființarea de noi clase 

în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, clase care 



să deservească nevoilor de formare ale cursanților, din teritoriu, în diverse discipline din 
domeniul muzicii, artelor vizuale, actorie – coregrafie etc.; 

- numărul limitat de posturi care pot fi înființate pentru aparatul de specialitate al președintelui 
Consiliului Județean Olt, precum și pentru instituțiile înființate prin hotărâre a Consiliului 
Județean Olt; 

- identificarea altor forme de încadrare pentru personalul de specialitate din cadrul Secției Arte 
și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt cu atribuții de predare (contracte 
încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturilor conexe sau 
contracte civile); 

- buna desfășurare a instituției ca urmare a situației rezultate din fuzionarea instituțiilor 
anterioare în Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, urmând ca beneficiarii contractelor de 
drepturi de autor și de drepturi conexe sau contracte civile să fie persoane fizice sau juridice, 
altele decât cele încadrate în instituție în baza unor contracte individuale de muncă. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.9/07.10.2019, a fost avizată completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare. 

 
 

IV. PROPUNERE APROBARE A PLANULUI DE ȘCOLARIZARE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2019 – 2020, AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI DIN CADRUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE 

CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 
 

Conform prevederilor art.37 alin.(5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, disciplinele care fac obiectul cursurilor, norma 
didactică de predare, numărul minim de elevi necesari pentru organizarea unui curs, modalitatea 
de predare, durata cursurilor precum și locația de desfășurare a cursurilor sunt cuprinse în Planul 
anual de școlarizare întocmit anual de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și aprobat prin 
hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a propus aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția 
Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Planul de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub 
nr.3697/08.10.2019, trimis spre aprobare, se prezintă astfel: 

 
PLAN DE ȘCOLARIZARE, PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019-2020,  

AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
 

I. COMPARTIMENTUL MUZICĂ. 
1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

1. 2 Acordeon 18 18 x - 3 ani 

2. 1 Canto  clasic 18 18 x - 3 ani 

3. 3 Chitară 18 18 x - 3 ani 

4. 8 Clarinet/saxo
fon 

18 18 x - 3 ani 

5. 7 Instrumente  
populare-
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani 



6. 6 Orgă 
electronică 

18 18 x - 3 ani 

7. 5 Pian –
percuție 

18 18 x - 3-5 ani 

8. 4 Vioară-pian 18 18 x - 5 ani 

 
2. Clase permanente în alte localități din județ 

  

 
II. COMPARTIMENTUL ARTE VIZUALE 

 
1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 
 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

22. Cine-foto 18 24 - x 2 ani 

23. Pictură  artă 
plastică 

18 24 - x 3 ani 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

9 Canto 
popular 

18 18 x - 3 ani Potcoava 

10. Canto 
popular  

18 18 x - 3 ani Drăgănești-Olt 

11. Instrumente  
populare 

18 24 - x 3-5 ani Dobrețu 

12. Instrumente  
populare și 
canto  
popular 

18 24 - x 3-5 ani Brebeni 

13. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Caracal 

14. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Corabia 

15. Instrumente 
populare 
și canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani Morunglav 
 

16. Instrumente 
populare 

18 24 - x 3-5 ani Iancu Jianu 

17. Instrumente 
populare si 
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani Piatra Olt 

18. Nai 18 18 x - 3 ani Izbiceni 

19. Instrumente 
populare și 
canto 
popular 

18 24 - x 3-5 ani Bârza 

20. Nai/fluier 18 18 - x 3 ani Caracal 

21. Chitară 18 18 x - 3 ani Caracal 



24. Pictură-
iconografie 

18 24 - x 3 ani 

   
 2. Clase permanente în alte localitați din județ 
 

 
III.COMPARTIMENTUL ACTORIE ȘI COREGRAFIE  
    
 1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

 Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

 
Individual 

 
Grupe 

30. Actorie 18 24 - x 2 ani 

31. Balet 18 24 - x 5 ani 

32. Dans 
modern 

18 24 - x 2 ani 

33. Dans 
Popular 

18 24 - x 2 ani 

 
   2. Clase permanente în alte localitați din județ 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

25.  Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Balș 

26. Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina 

27 Artă plastică 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vișina-
Nouă 

28. Artă 
populară 
pictură 

18 24 - x 3 ani Vitomirești 

29. Artă plastică  
pictură 

18 24 - x 3 ani Caracal 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

34. Actorie 18 24 - x 2 ani Caracal 

35. Dans 18 24 - x 2 ani Drăgănești-
Olt 

36. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Bobicești 

37. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Caracal 

38. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Corbu 

39. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Dobrosloveni 

40. Dans 
popular  

18 24 - x 2 ani Dobrun 

41. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Izvoarele 



 
IV. COMPARTIMENTUL  MEȘTEȘUGURI 
 
2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

 
TOTAL 1.                                                15 clase permanente la sediu 

TOTAL 2.                                                40 clase permanente în alte localități din județ 

TOTAL GENERAL 1+2                          55 clase permanente 
 

Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea 

înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, 
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.12 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat 
artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Adresele Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.2833/14.08.2019, 
nr.3132/06.09.2019, 3180/10.09.2019, nr.3656/08.10.2019 și nr.3698/08.10.2019, înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9072/14.08.2019, nr.10006/10.09.2019, nr.10007/10.09.2019, 
nr.11325/08.10.2019 și nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Hotărârilor Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt nr.7/12.08.2019, nr.8/05.09.2019 și nr.9/07.10.2019; 

42. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Movileni 

43. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Optași-
Măgura 

44. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Potcoava 

45. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Șerbănești 

46. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Colonești 

47. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Poboru 

48. Dans 
popular 

18 24 - x 2 ani Fălcoiu 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Norma 
didactica 
ore/săpt. 
 

Nr. 
min. 
elevi 

    Mod    predare  
Durata 
curs 

Localitate 

 
Individual 

 
Grupe 

49. Artă 
populară 
cioplit 

18 24 - x 2 ani Corbu 

50. Artă 
populară 
olărit 

18 24 - x 2 ani Oboga 

51. Ceramică 18 24 - x 2 ani Vădastra 

52. Cojocarit 18 24 - x 2 ani Corabia 

53. Cojocărit 18 24 - x 2 ani Vădastra 

54. Cusut-tesut 18 24 - x 2 ani Cezieni 

55. Împletituri  
nuiele 

18 18 x - 2 ani Cezieni 



- prevederile art.37 alin.(5) și art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare; 

- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 pentru Secția Arte și Meșteșuguri 
din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Centrul Județean de Cultură 
și Artă Olt sub nr.3697/08.10.2019, înaintat prin adresa nr.3698/08.10.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Anexei nr.III (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" 
UNITĂŢI DE CULTURĂ) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I - Salarii de bază din instituţii de 
spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, pct.II - Alte instituţii de spectacole 
sau concerte, lit.b), poziția nr.7; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
"ADMINISTRAŢIE") la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B - Alte unităţi bugetare de 
subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, 
aprovizionare, investiţii, pct.III - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre 
de calificare şi recalificare, poziția nr.1, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

1. Transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M, și a 
postului vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii, ambele 
la Compartimentul Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt (pozițiile nr.21 și nr.23 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 
ulterioare) în post de expert, grad profesional I, nivel de studii S, respectiv în post de referent 
artistic, treaptă profesională II, fără nivel de studii. 

2. Completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, prin introducerea după alineatul (1) al articolului 18 
a unui nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
„(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură  de personalul 
angajat în funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de personal de 
specialitate angajat în baza unor contracte reglementate de Codul civil, altul decât cel 
încadrat în instituție cu contract individual de muncă.” 

3. Aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și 
Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexei care face 
parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

4. Modificarea în mod corespunzător a statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 
ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 
 

ŞEF SERVICIU,                                                        ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                   

Serviciul Juridic - Contencios                               Serviciul Resurse Umane și                           

Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                             Managementul Unităţilor Sanitare 

                                                                                                           Laura BOCAI 

 

 

 

 Întocmit, 
Andrei Lucian AMZU 

 


