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HOTARÂRE  
 

Cu privire la: aprobare organigrama, numar de 
personal, stat de functii si 
Regulament de Organizare si 
Functionare pentru CENTRUL 
CULTURAL JUDETEAN OLT    

 
Având în vedere: 
 
- expunerea de motive nr. 944/21.02./2005 cu privire la 
aprobarea proiectului de hotarâre; 
- raportul nr. 943/21.02.2005 al Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt; 
- adresele Centrului Cultural Judetean Olt nr. 17 si  18 
din 25.01.2005 înaintate Consiliului Judetean Olt si 
înregistrate sub nr. 393 si 394 din 25.01.2005; 
- prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea si 
functionarea asezamintelor culturale; 
- prevederile Ordinului nr. 2883/2003 al ministrului 
culturii si cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind desfasurarea activitatiilor specifice asezamintelor 
culturale; 



 2 

- prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor 
nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de 
organizare si functionare a asezamintelor culturale; 
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind 
cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a 
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de 
demnitate publica; 
- avizul nr. 1925/30.03.2005 al comisiei pentru cultura, 
invatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte; 
- avizul nr. 1852/29.03.2005 al comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, 
 
          În temeiul art.104, alin. (1) litera „b”,  si ale  art. 109 
alin. (1) din  Legea administratiei publice locale  nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 Consiliului Judetean Olt  adopta prezenta hotarâre: 
  
ART.1. Se aproba organigrama, numarul de personal si 
statul de functii pentru Centrul Cultural Judetean Olt, 
la nivelul a 5 posturi, conform anexelor nr. 1 si 2 la 
prezenta hotarâre, dupa cum urmeaza: 
- Conducere                                                          - 1 post; 
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- Personal de specialitate                                      - 2 posturi; 
- Personal tehnico-economic, administrativ si de 
   alta specialitate                                                  - 2 posturi; 
                                                       TOTAL        - 5   posturi. 
ART.2. Se aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Olt, 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotarâre. 
 
ART.3. (1) Se numeste Consiliul de Administratie al 
Centrului Cultural Judetean Olt format din 5 ( cinci ) 
membrii în urmatoarea componenta: 
1. Truta Nicolae -  Director                             
                   Centrul Cultural Judetean Olt      -  Presedinte; 
2. Feteleanu Laura -  Referent  
                    Centrul Cultural Judetean Olt     -     Membru; 
3. Delureanu Virgil – Director executiv 
                     Consiliul Judetean Olt                -     Membru; 
4. Kovacs Carol-Emil -  Consilier judetean    -     Membru; 
5. Munteanu Tatiana   - Consilier judetean     -     Membru;               
             (2) Secretarul Consiliului de Administratie este 

unul din membrii Consiliului de Administratie, numit de 
presedinte, prin rotatie. 
 

ART.4. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
ART.5. Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza 
aplicabilitatea. 
 
ART.6. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data de 
01.04.2005 si se comunica Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice, Directiei Economice,  
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Directiei Buget Taxe – Impozite si Informatizare, 
Compartimentului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
Centrului Cultural Judetean Olt, persoanelor nominalizate 
în prezenta hotarâre în vederea aducerii la îndeplinire si 
Prefecturii Judetului Olt. 
 

 
                                      

PRESEDINTE 
  Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                              contrasemneaza                     
                                          Secretarul general al judetului 

                                              Marin DOBRE 
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