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HOTĂRÂRE
cu privire la înființare posturi în statul de funcțíi
al Școlii Populare de Arte și Meserii
Având în vedere:
expunerea de motive nr.9726/20.09.2016 referitoare la Proiectul de hotărâre
nr.9727/20.09.2016;
- raportul nr.9728/20.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- raportul nr.9986/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- raportul nr.10035/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- raportul nr.10024/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive
și de Agrement;
- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.714/15.09.2016, înregistrată la Consiliul
Județean sub nr.9602/16.06.2016;
- adresa Primăriei orașului Potcoava nr.9432/22.08.2016, înregistrată la Consiliul Județean
Olt sub nr.8681/22.08.2016;
- Studiul de caz al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina nr.709/15.09.2016;
- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și nr.18.475/25.03.2014,
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și respectiv,
nr. 2601/13.03.2014;
- prevederile art.2, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1), art.12 alin.(1) și art 13 alin.(2) –
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.176/17.12.2015 cu privire la aprobare
organigramă, număr de personal, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 20152016 și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii;
- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.13/2011, cu modificările şi 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 prin Legea nr.171/2015,
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;
- prevederile art.21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare, cu completările și modificările ulterioare;
-

-

prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
prevederile Anexei nr.I la Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", CAPITOLUL II, lit.C, pct.III;

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a) şi 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 înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de
instructor, treapta profesională III, clasa de salarizare 14, în statul de funcții al Școlii Populare
de Arte și Meserii.
Art.2. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de
expert, gradul profesional II, clasa de salarizare 38, în statul de funcții al Școlii Populare de
Arte și Meserii.
Art.3. Numărul de personal și statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015, se modifică în mod
corespunzător, cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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