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H O T Ă R Â R E 
      

cu privire la: - transformare posturi, desființare post și înființare post în statul de 
funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului” 
 
                      
          Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.11714/07.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.11715/07.11.2016; 
- raportul nr.11716/07.11.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul   Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.12426/23.11.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.12409/23.11.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr.12415/23.11.2016  al Comisiei pentru Studii economico-sociale, Buget – Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Adresele Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului” nr.1366/17.10.2016 și nr.1510/04.11.2016, înaintate Consiliului Județean Olt și 
înregistrate sub nr.10837/17.1.02016 și nr.11671/04.11.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 
structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de 
Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.172/17.12.2015; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.36/11.03.2016 cu privire la încetare contract individual de 
muncă al doamnei Roșu Maria Claudia – dansator I; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.62/01.07.2015 cu privire la schimbare funcție pentru doamna 
Stan Daniela Diana – solist vocal, treapta profesională I, 1 normă; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.75/08.08.2016 cu privire la aplicare sancțiune disciplinară, 
conform art.248 alin.(1) lit.e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare doamnei Stan Daniela Diana, solist vocal I în cadrul Secției Muzicale a 
A.P.P.P.C.T. ʺDoina Oltuluiʺ; concediere pentru motive ce țin de persoana salariatului conform 
art.61 lit.a) coroborat cu art.62 alin.2 și art.63 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.185/15.10.2016 cu privire la încetare contract individual de 
muncă pentru domnul Ștefan Marius Adrian – dansator I; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.190/10.11.2016 cu privire la încetare contract individual de 
muncă cu acordul părților pentru domnul Cioponea Daniel Adrian - dansator; 
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- prevederile art.2 alin.(1) – (2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) – (2) 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 – privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Capitolului I lit.b) la Anexa nr.IV la Legea nr.284/2010 - Lege - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, 

 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4 și art.97 alin.(1) și 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 01.12.2016, transformarea a 7 posturi din Statul 

de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015,   după cum urmează: 

 transformarea postului vacant de solist vocal, grad profesional I, nivel studii 
superioare, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.17 în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structura organizatorică, 
organigrama, număr de personal, stat de funcţii si Regulament de Organizare si Functionare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015) în solist vocal, grad 
profesional debutant, nivel studii S; 

 transformarea postului vacant de solist instrumentist, treaptă profesională I, fără nivel 
studii, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.21 în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 
organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de Organizare și Funcționare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015) în solist 
instrumentist, grad profesional debutant, nivel studii superioare; 

 transformarea postului vacant de solist vocal, treapta profesionala I, fara nivel de 
studii, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.35 în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 
organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de Organizare și Funcționare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015) în solist vocal, 
treaptă profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, în cadrul 
Secției Coregrafie (poziția nr.49 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului “ – Secția Coregrafie, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 
organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015), în dansator, treaptă 
profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, în 
cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.51 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului “ – Secția Coregrafie, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 
organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de 
Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Traditionale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.172/17.12.2015), în dansator, treaptă profesională debutant, fără nivel studii; 
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 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, în 
cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.62, vacant în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului “, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 
organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de Organizare și Funcționare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015),  în dansator, treaptă 
profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, în 
cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.63, vacant în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structura organizatorica, 
organigrama, numar de personal, stat de funcţii si Regulament de Organizare si Functionare 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015),  în dansator treaptă 
profesională debutant, fără nivel studii. 
 
Art.2 (1) Se aprobă, începând cu data de 01.12.2016, desființarea postului vacant de 

manipulant bunuri, (pozitia nr.90 în Statul de Functii al  Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de personal, 
stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.172/17.12.2015). 

(2)Se aprobă, începând cu data de 01.12.2016, înființarea postului de consilier juridic, 
grad profesional I, nivel studii S în cadrul Biroului Juridic-Resurse Umane din cadrul Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu menținerea numărului de 
personal aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 
structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de 
Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015. 
 Art.3 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
„Doina Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 
   Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 
   Art.5 Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – jud. Olt.   

 
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       Secretar al județului   
                                                                                                        Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
Slatina 24.11.2016 
Nr.200 
R.I.A./R.I.A./2EX. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi ,,pentru” 


