
  
 

HOTĂRÂRE    
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.1765/15.02.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.1766/ 
15.02.2018; 

- Raportul nr.1767/15.02.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.2193/27.02.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.2200/27.02.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.2224/27.02.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
nr.2349/14.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12892/14.12.2017; 

- 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”, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria 
instituțiilor de spectacole; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale „Doina Oltului” nr.67/30.07.2015 referitoare la încetare contract individual de 
muncă cu acordul părților pentru doamna ȚĂNDĂRICĂ MARIA MIRELA – magaziner; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” nr.10/11.12.2017 cu privire la aprobare 
unele măsuri pentru funcționarea A.P.P.P.C.T. „Doina Oltului”; 

- 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, art.4 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (11) din Ordonanța 
Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile şi 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; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAȚIE”) la legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul II, lit.B) (Alte unități bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază 
pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), 
poziția nr.2, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.1 și 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. Se aprobă transformarea postului vacant de Magaziner, nivel studii M,G, în cadrul 
Biroului Achiziții, Contabilitate și Administrativ (poziția nr.81 în Statul de Funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.36/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare) în Inspector de specialitate, 
grad profesional I, nivel studii S. 

Art.2 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotărâre 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 
                                                                           Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”  
 


