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H O T Ă R Â R E 
cu privire la:   aprobare organigram ă, num ăr de  personal, stat de func ţii, 

Regulament de organizare şi func ţionare, Plan de  şcolarizare 
pentru anul şcolar 2012 - 2013 şi înlocuire membru al Consiliului 
de Administra ție la Școala Popular ă de Arte și Meserii 

 
                Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 8446 din 20.09.2012 cu  privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr. 8447 din 20.09.2012; 

- raportul nr. 232 din 13.09.2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, înaintat cu  
adresa  nr. 233 din 13.09.2012  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt  sub nr. 8232  
din 14.09.2012; 

- raportul nr. 8448 /20.09.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 8628  din 25.09.2012  al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr. 8631 din 25.09.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 8651 din 25.09.2012 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 8664 din 26.09.2012 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- prevederile  Legii nr. 53/2003  – privind Codul Muncii, republicată, modificată de 
Legea nr.147/2012; 

- prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 118/2006 privind  
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile  Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011, cu modificările și 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, 

- prevederile Legii nr. 284/2010 - Lege - cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 
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      În temeiul art .  91 alin. (1) litera a) și d), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 1  și 
4 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. Se aprob ă  organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
pentru Şcoala Popular ă de Arte şi Meserii la nivelul a 37 posturi , conform anexelor nr. 
1 şi 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- conducere                                      2 posturi; 
- personal de specialitate             28,5 posturi ; 
- personal tehnico - economic, 
     administrativ                                 4,5 posturi; 
- personal auxiliar                            2 po sturi ; 

     TOTAL                                      37 posturi  
  ART.2. Se aprob ă  Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2012 – 2013  
pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii, conform anexei nr. 3  la prezenta hotărâre. 

 ART.3. Se aprob ă Regulamentul de organizare şi func ţionare  pentru Şcoala  
Populară  de Arte şi Meserii, conform anexei nr. 4 la prezenta hot ărâre.  

ART. 4. (1) Se aprob ă înlocuirea unui membru al Consiliului de Administr ație 
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, respectiv înlocuirea domnului Tiberiu Fl orian 
Mateescu cu doamna Felicia Man.  
  (2) Consiliul de administra ție al Şcolii Populare de Arte şi Meserii are 
urm ătoarea componen ță: 
                   Vivi Viorel PINTEA   -   Directo r                                      - Președinte; 

                    Şcoala Popular ă de Arte şi Meserii  
                   Cristi Mihai C ĂLĂTORU -    Inspector de specialitate    - Membru; 

                              Şcoala Popular ă de Arte şi Meserii 
                   Toma PRUNĂ                -   Consilier jude țean                  - Membru; 
                    Felicia MAN                  - Consilier jude țean                    - Membru; 
                    Dorin POSTELNICU     - Consilie r jude țean                    - Membru. 
 ART.5. Anexele 1 - 4 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
 ART.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 ART.7. Prevederile prezentei hotărâri  se aplic ă începând cu data de 01.10.2012  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,  domnului Tiberiu Florian MATEESCU şi 
doamnei Felicia MAN, în vederea aducerii la îndeplinire,   Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judetul Olt.   

 
 

PREŞEDINTE    
Paul STĂNESCU 
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