
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

             H O T Ă R Â R E                        
 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al  
Școlii Populare de Arte și Meserii 

 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.11228/16.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.11229/16.10.2018; 

- raportul nr.11230/16.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

- raportul nr.11542/23.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
al Județului; 

- raportul nr.11547/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.11552/23.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.742/09.10.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10919/09.10.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018 cu privire la 
aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2018–2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii; 
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare 
de Arte și Meserii; 

- Raportul final nr.732/08.10.2018 al examenului de promovare din data de 
05.10.2018 organizat pentru promovarea personalului contractual din 
cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.42/16.10.2018 cu privire la promovarea în treaptă profesională 
superioară și stabilire drepturi salariale; 

-     prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.43/16.10.2018 cu privire la promovarea în treaptă profesională 
superioară și stabilire drepturi salariale; 

-    prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.44/16.10.2018 cu privire la promovarea în treaptă profesională 
superioară și stabilire drepturi salariale; 

-    prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.45/16.10.2018 cu privire la promovarea în funcție contractuală cu 
nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire 
drepturi salariale; 
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-    prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.46/16.10.2018 cu privire la promovarea în funcție contractuală cu 
nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire 
drepturi salariale; 

-    prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.47/16.10.2018 cu privire la promovarea în funcție contractuală cu 
nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire 
drepturi salariale; 

-    prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii nr.48/16.10.2018 cu privire la promovarea în funcție contractuală cu 
nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire 
drepturi salariale; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și 
(2), art.12 alin.(1) și art.13 alin.(2) și (3) 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 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.31 alin.(2)-(5) și (8) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcțiilor 
necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a 
administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în 
anexa nr.VIII cap.II pct.III și anexa III cap.I, lit.b) pct.6 la Legea-cadru, 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) 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 h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă transformarea unor posturi 
aferente personalului contractual de execuție din Statul de Funcții al Școlii Populare de 
Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018, 
ca urmare a promovării în treaptă profesională și într-o funcție pentru care este 
prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează: 

a) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în 

cadrul Clasei Permanente Slatina (poziția nr.18 în Statul de Funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.140/30.08.2018) se transformă în post de instructor, treaptă profesională 

III, nivel studii medii; 

b) postul de instructor, treaptă profesională I, nivel studii medii în cadrul 

Clasei Permanente în alte localități din județ (poziția nr.19 în Statul de Funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad profesional II, 

nivel studii superioare; 

c) postul de instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii în cadrul 

Clasei Permanente în alte localități din județ (poziția nr.32 în Statul de Funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad profesional II, 

nivel studii superioare; 
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d) postul de instructor, treaptă profesională I, nivel studii medii în cadrul 

Clasei Permanente în alte localități din județ (poziția nr.33 în Statul de Funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad profesional II, 

nivel studii superioare; 

e) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în 

cadrul Clasei permanente în alte localități din județ (poziția nr.46 în Statul de 

Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de instructor, treaptă 

profesională III, nivel studii medii; 

f) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în 

cadrul Clasei permanente în alte localități din județ (poziția nr.50 în Statul de 

Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de instructor, treaptă 

profesională III, nivel studii medii; 

g) postul de maestru lumini-sunet, treaptă profesională I, nivel studii medii în 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ și 

Auxiliar (poziția nr.57 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se 

transformă în post de operator sunet, gradul profesional II, nivel studii 

superioare. 

Art.2 Statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018, 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, Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
județul Olt.   
 
 

 
                                                                       PREŞEDINTE 

                                                              Marius OPRESCU 
 
 
                                                             

              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi “pentru” 


