
 
 

             

 
HO T Ă R Â R E 

 

       cu privire la:      - înființare posturi în Statul de Funcții al Muzeului Județean Olt; 
- încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al     

Muzeului Județean Olt;   
- numire membru în Consiliul de Administrație al Muzeului   Județean Olt. 

                                                                                                      
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12580/16.11.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.12581/16.11.2015; 
- raportul nr.12582/16.11.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.12640/17.11.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.12643/17.11.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr.12651/17.11.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- adresele Muzeului Județean Olt nr.544/26.10.2015 și nr.568/11.11.2015 înregistrate la 

Consiliul Județean Olt sub nr.11677/27.10.2015 și respectiv, nr.12358/11.11.2015; 
- adresa nr.572/16.11.2015 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12565/16.11.2015 prin 

care Muzeul Județean Olt a transmis avizul favorabil al Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt; 

- adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.19694/29.04.2015 și nr.20409/ 11.05.2015, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.4791/04.05.2015 și respectiv, 
nr.5083/11.05.2015; 

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

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 din Legea nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale; 

- prevederile Anexei IV, Cap.III, lit.b) din Legea nr.284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.71/2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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- prevederile Contractului de finanțare nr.3532/23.11.2012 încheiat între Consiliul Județean Olt 
și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

- prevederile Deciziei Directorului Muzeului Județean Olt nr.67/22.09.2015 referitoare la 
încadrare în funcție de Șef serviciu și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Deciziei Directorului Muzeului Județean Olt nr.70/08.10.2015 referitoare la 
încetarea contractului individual de muncă prin pensionare pentru limită de vârstă a doamnei 
Grosu Aurelia, Șef Serviciu Istorie și Artă la Muzeul Județean Olt; 

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată; 
 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și d),  alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct.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 hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea a 6 posturi în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, 
după cum urmează: 

1) muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și Artă; 
2) muzeograf, grad profesional I, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și Artă; 
3) muzeograf, grad profesional debutant, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și  Artă; 
4) gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M în cadrul Secției Istorie și 

Artă; 
5) gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M în cadrul Secției Istorie și Artă; 
6) gestionar custode, treaptă profesională debutant, nivel studii M în cadrul Secției 

Etnografie.                                                   
 (2) Se aprobă suplimentarea cu 5 posturi aferente personalului contractual, a numărului 
de 8 posturi aferente Secției Istorie și Artă din cadrul Muzeului Județean Olt aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015. 

      (3) Se aprobă suplimentarea cu 1 post aferent personalului contractual, a numărului de 
8 posturi aferente Secției Etnografie din cadrul Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015; 

Art.2. Numărul de personal și statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al 
Muzeului Județean Olt a doamnei Grosu Aurelia – Șef serviciu, grad II, nivel studii S, la Secția 
Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt. 

Art.4. Se aprobă numirea doamnei Popescu Iohana–Raluca – Șef Serviciu, grad II, nivel 
studii S, la Serviciul de Restaurare–Conservare a Patrimoniului al Muzeului Județean Olt – ca 
membru în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Art.5. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri.  

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2015 și se 
comunică Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Muzeului Județean 
Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Președintelui 
Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

.   
 

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

                                                                 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                       

                                                                              Secretar al Județului                     
                                                                                      Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ,,pentru” 


