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HOTĂRÂRE
cu privire la: transformare post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt

-

-

Având în vedere:
expunerea de motive nr.4116/15.04.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
4117/15.04.2016;
raportul nr.4118/15.04.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
raportul nr.4232/19.04.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
raportul nr.4261/19.04.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități
Sportive și de Agrement;
raportul nr.4274/19.04.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție copii și Culte;
raportul nr.4265/19.04.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie,
Servicii Publice și Comerț;
adresa Muzeului Județean Olt nr.169/15.04.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt
sub nr.4113/15.04.2016;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la
aprobarea transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Judeţului Olt;
aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare pentru Muzeul Judeţean Olt; numire membri în Consiliul de
Administraţie al Muzeului Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.155/19.11.2015 cu privire la înfiinţare posturi în Statul de Funcţii al
Muzeului Judeţean Olt; - încetarea calităţii de membru al Consiliului de Administraţie al
Muzeului Judeţean Olt; - numire membru în Consiliul de Administraţie al Muzeului
Judeţean Olt și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/25.02.2016 cu privire la
transformare post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt;
prevederile art.25 și art.30 alin.(2) din Legea Muzeelor și a colecțiilor publice
nr.311/2003, republicată;
prevederile art.1, alin.(1) și art.2, lit.a) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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.
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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 administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de gestionar custode, grad
profesional IA, nivel studii M, din cadrul Secției de Istorie și Artă (înființat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.155/19.11.2015) în post de muzeograf, grad
profesional debutant, nivel studii S.
Art.2. Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările ulterioare, se modifică în
mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre 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, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – județul
Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Gabriel BULETEANU

Slatina, 21.04.2016
Nr.78
N.A.M./N.A.M./2ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi ,,pentru”
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