
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                 
              cu privire la : aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru  
                                     Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
                                     Tradiţionale ,,Doina Oltului”  
 
 
                Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10.538 din 21.10.2013 cu privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr. 10.539  din 21.10.2013; 

- raportul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,Doina Oltului" nr. 982 din 16.10.2013, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 10450  din 17.10.2013; 

- raportul nr. 10.540 din 21.10.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

-  raportul nr. 10.626 din 22.10.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 10.629 din 22.10.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 10.643 din 22.10.2013 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

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

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/ 2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi ţi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

- prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;  
 

      În temeiul art. 91 alin. (1) litera a) şi d), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 1 şi 
4 şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 



 
      Art.1. Se aprobă, organigrama şi statul de funcţii pentru Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, la nivelul a 88 posturi, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 
      Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2013 şi se 
comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina 
Oltului”  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – jud. Olt.   
 
 
 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                        Secretar al judeţului 

                                                                                         Marin DOBRE 
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