
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
              referitoare la:   unele măsuri privind funcţionarea  
                                        Şcolii Populare de Arte şi Meserii  
 

                Având în vedere: 
 -   expunerea de motive nr. 8.372 din 20.08.2013 cu privire la aprobarea proiectului  de 

hotărâre nr. 8.373 din 20.08.2013; 
-   raportul nr. 222 din 14.08.2013 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii înregistrat la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8.270 din 14.08.2013; 
-   raportul nr. 8374 din 20.08.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 

Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
-  raportul nr. 8590 din 27.08.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
-  raportul nr. 8586 din 27.08.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
-   raportul nr. 8640 din 28.08.2013 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget 

- Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
-   prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 108 din  27.09.2012 cu privire la 

aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, Regulament de 
organizare şi funcţionare, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2012 – 2013 şi 
înlocuire membru al Consiliului de Administraţie la Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii, cu modificările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 103 din 29.07.2013 cu privire la 
aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii;  

-  prevederile Ordonanţei de Urgenţă 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; 

-  prevederile Ordinului nr. 1043/1994 al Ministrului 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. 53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-   prevederile Legii nr. 284/2010 - Lege - cadru 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 unele măsuri cu privire la funcţionarea Şcolii Populare de Arte 
şi Meserii, după cum urmează: 
a) desfiinţarea clasei cu disciplina de predare ,,Design Vestimentar" Slatina, cu ½ 
normă didactică, (poziţia nr. 6,5 din Planul de şcolarizare, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 108 din  27.09.2012, cu modificările ulterioare), pentru anul 
şcolar 2012 -2013.      
b)  înfiinţarea clasei cu disciplina de predare ,,Dans popular” Movileni, cu ½ normă 
didactică. 
c) transformarea postului de maistru instructor, grad didactic II, nivel studii M 
corespunzător clasei cu disciplina de predare „Design Vestimentar” Slatina, cu ½ 
normă didactică (poziţia nr. 6,5 din Planul de şcolarizare, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 108 din  27.09.2012, cu modificările ulterioare, pentru anul 
şcolar 2012 – 2013, respectiv poziţia nr. 8,5 din statul de funcţii, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 103 din 29.07.2013), în instructor, treaptă 
profesională I, nivel studii M, corespunzător clasei cu disciplina de predare „Dans 
popular” Movileni, cu ½ normă didactică. 
d) mutarea clasei cu disciplina de predare „Dans popular” din comuna Stoeneşti 
(poziţia nr. 15 din Planul de şcolarizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 108 din 27.09.2012, cu modificările ulterioare, pentru anul şcolar 2012 -2013), în 
localitatea Dobrosloveni. 
    ART.2 Organigrama şi statul de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 103 din 29.07.2013 şi respectiv, 
Planul de Şcolarizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 108 din  
27.09.2012, cu modificările ulterioare, pentru anul şcolar 2012 -2013, se modifică în 
mod corespunzător cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre. 
    ART.3 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.10.2013 şi se 
comunică 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 – Judeţul Olt.   
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