
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
            cu privire la: transformare posturi şi aprobare  Regulament de  
                                  organizare  şi func ţionare  pentru ŞCOALA POPULAR Ă 
                                  DE ARTE ŞI MESERII  
   
 
            Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 7542 din 20.09.2010 cu  privire la aprobarea 
proiectului  de hotărâre nr.  7543  din 20.09.2010; 

- raportul nr. 228  din 13.09.2010 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, 
înaintat cu adresa  nr. 228  din 13.09.2010 ,  înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 7254  din 13.09.2010; 

- adeverin ţa nr. 2893/06.07.2010  eliberată de Universitatea Spiru Haret; 
- adeverin ţa nr. 01/13.09.2010 eliberată de Universitatea Naţională de 

Muzică din Bucureşti; 
- diploma de licen ţă,  seria B,  nr. 0079039 eliberată de  Academia de 

Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca; 
- raportul nr. 7542 din  20.09.2010 al Serviciului Resurse Umane şi  Relaţii  

cu Instituţii  Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- raportul nr. 7594 din 22.09.2010 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 7596 din 22.09.2010 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- prevederile  art. 38 din Legea nr. 330/2009 - Lege - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.  8 alin. (8) din Reglement ări specifice personalului 
încadrat pe baz ă de contract individual de munc ă – personal 
contractual din administra ţia public ă, prevăzute în Anexa nr. 1 la  Legea 



nr. 330/2009  - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice;  

- prevederile  art. 7 alin.(1) lit. d) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 
privind Statul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  Legii nr. 53/2003  – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 118/2006 privind  
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,   
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1043/1994 al  Ministrul ui  Culturii,   cu privire la 
normarea personalului didactic şi a personalului de instruire practică din 
şcolile de arte; 

- prevederile Ordinului nr. 1044/1994 al  Ministrului  Culturii,   cu privire la 
stabilirea planului de învăţământ pentru disciplinele care se predau în şcolile 
de arte, 

           În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 97 alin. (1)  
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare,  
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 
ART.1. (1) Se aprob ă  transformarea  a  3  posturi din statul de func ţii al  
Şcolii Populare de Arte şi Meserii, aprobat prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 117 din. 24.08.2010, dup ă cum urmeaz ă: 

a) transformarea postului de Instructor, treapta pr ofesional ă I, nivel  
studii  – M (pozi ţia 25  în statul de func ţii  al Şcolii Populare de Arte 
şi Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 117 din  
24.08.2010)  în Profesor I, grad profesional debutant, nivel stu dii 
–S; 

b) transformarea postului de Profesor, grad profesi onal debutant, 
nivel  studii  –S (pozi ţia 28  în statul de func ţii  al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
117 din  24.08.2010)  în Profesor I, definitiv , nivel studii –S; 

c) transformarea postului de Instructor, treapta pr ofesional ă II, 
nivel  studii  – M (pozi ţia 29  în statul de func ţii  al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
117 din  24.08.2010)  în Expert, grad profesional III,  nivel studii –
S. 

           (2) Statul de func ţii şi Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2010- 
2011 aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 117 din 24.08.2010 
se modific ă în mod corespunz ător. 
ART.2. Se aprob ă Regulamentul de organizare şi func ţionare  pentru Şcoala  
Populară  de Arte şi Meserii, conform anexei care face parte integrant ă din  
prezenta hot ărâre.  



ART.3. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri orice prevedere 
contrar ă îşi înceteaz ă aplicabilitatea. 
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri  se aplic ă începând cu data de 01.10.2010  
şi se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului  
Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate   din  cadrul aparatului de 
specialitate   al Consiliului Judeţean Olt, Şcolii Populare de Arte şi Meserii  în 
vederea aducerii la îndeplinire,  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Jud. Olt.   
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