
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:   transformare post în statul de fun cţii 
al ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII 

 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 688 din 20.01.2011 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr.  689 din 20.01.2011 ; 

- raportul nr. 690 din 20.01.2011  al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- raportul nr. 848 din 25.01.2011  al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 849  din 25.01.2011  al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 856 din 25.01.2011  al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget- Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 859 din 25.01.2011  al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 861 din 25.01.2011  al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- adresa nr. 22 din 18.01.2011 a Şcolii Populare de Arte şi Meserii,  înaintată 
Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 570 din 18.01 2011; 

- adeverin ţa nr. 3179 din 21.07.2008 eliberată de Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori prin care se atestă faptul că domnul Neţ Gabriel Nicolae a absolvit 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, specializarea 
Finanţe şi Bănci, cu examen de licenţă, sesiunea iulie 2008; 

- procesul verbal nr. 6 din 10.01.2011 cu rezultatele examenului de 
promovare într-o funcţie contractuală cu nivel de studii superioare; 

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 639 din 
19.10.2010 referitoare la aprobare Regulament privind promovarea, 
avansarea şi evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 



lucru al Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate  Consiliului Judeţean Olt;  

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 171 din 25.11.2010 cu 
privire la aprobare organigramă, număr  de personal, stat de funcţii, şi Plan de 
Şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 pentru Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii; 

- 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

            În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) l itera 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 aprobă transformarea postului de referent, grad profesiona l II, 

nivel studii M, de la Compartimentul financiar-cont abil, resurse umane şi 
administrativ al  Şcolii Populare de Arte şi Meserii (pozi ţia nr. 34 în statul de 
funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii  aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 171 din 25.11.2010), în inspector de specialitate, grad 
profesional III, nivel studii S . 
                (2) Statul de func ţii pentru personalul din cadrul Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 171 din 
25.11.2010, se modific ă în mod corespunz ător. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea . 

Art.3. Prezenta hot ărâre se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – 
Finanţe şi 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 – judeţul Olt.   
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