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HOTĂRÂRE    
- PROIECT- 

pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 
 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.6343/16.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: 

aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de 
personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1541/09.06.2020, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020; 

- Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.3/09.06.2020; 

- prevederile art.1 şi art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea 
activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.168/24.10.2019, 

 
 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și 
alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.I. La art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, 
după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
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„(11) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații, care 
fac imposibilă prezența cursanților, respectiv a cadrelor didactice, la locul susținerii 
examenelor, sesiunea examenelor de promovare în anul superior de studiu și examenul de 
diplomă pentru absolvenții cursurilor Secției Arte și Meșteșuguri se pot organiza ulterior 
perioadei prevăzute la alin.(1), la o dată ce va fi stabilită prin decizie a Managerului (director 
general).” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt şi Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                                                     AVIZAT, 
                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
     la Proiectul de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 

 
 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  

CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 

Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 
cadrul juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole sau 
concerte, al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în 

subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură 

din subordinea Consiliului Județean OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt,  Școala 

Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 
finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, cu sediul administrativ în Municipiul 
Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama și 
statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere               0                           8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                              0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                    0           166                166 
Organigrama și statul de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, au fost înlocuite cu organigrama și statul de 
funcții înscrise în anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.118/25.07.2019. 

Ulterior, Statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a fost modificat prin: 
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- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019 cu privire la transformarea unor 

posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea 

art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 

2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.189/28.11.2019 cu privire la transformarea unui 

post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării 

într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.210/19.12.2019 cu privire la transformarea unor 

posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.6/30.01.2020 cu privire la transformarea unor 

posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a 

promovării în grad profesional imediat superior celui deținut. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019. 

Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, angajat cu 
contract individual de muncă, a fost preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
prin transfer, în condițiile legii, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.  

 
 

II. SOLICITARE DE COMPLETARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI  

        FUNCȚIONARE A CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
Conform prevederilor art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, modificarea 
și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt se fac numai prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Prin Adresa nr.1541/09.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a solicitat completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.168/24.10.2019, prin introducerea a două noi alineate la art.41, după cum urmează: 

„(4) În cazuri excepționale (situație stare urgență, stare de alertă, calamități naturale sau altele), 
susţinerea examenelor de promovare în anul superior de studiu şi a examenelor de diplomă se vor 
organiza în luna august.  

(5)   Având în vedere și caracterul vocațional al cursurilor organizate în cadrul Secției Arte și 
Meșteșuguri a Centrului care cuprind și abilități practice pentru susținerea examenului final se vor 
organiza, cu acordul părinților, în cazul cursanților care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau al 
cursanților majori, cursuri de recuperare a materiei în perioada vacanței de vară.“ 
 
Propunerea de completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt este justificată după cum urmează: 
- necesitatea susținerii examenelor de promovare în anul superior de studiu, condiție necesară 

pentru desfășurarea normală a cursurilor oferite de Secția Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt; 

- respectarea procesului de instruire care cuprinde cursuri de specialitate, studiu individual, activități 

practice, finalizate cu examene de sfârșit de an în fața unei comisii de examinare; 

- având în vedere măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 

ținând cont de caracterul vocațional al cursurilor organizate în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri 

care cuprind și abilități practice se vor organiza, cu acordul părinților, în cazul cursanților care nu au 

împlinit vârsta de 18 ani, sau al cursanților majori, cursuri de recuperare a materiei în perioada 

vacanței de vară; 

- necesitatea încheierii situațiilor școlare anuale; 

- necesitatea încheierii situației școlare ca urmare a finalizării cursurilor de specialitate prin 

susținerea unui examen de diplomă; 
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- identificarea unor forme de recuperare a materiei în perioada vacanței de vară, în contextul actual 

al pandemiei de COVID-19. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.3/09.06.2020 a fost avizată completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de propunerea de organizare a cursurilor de recuperare a materiei în perioada 
vacanței de vară, potrivit art.39 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și 
completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, se pot organiza cursuri periodice pe 
durata vacanțelor școlare și nu este necesară o reglementare suplimentară. 

 
III. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea 

înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1541/09.06.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020; 

➢ Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.3/09.06.2020; 

➢ prevederile art.1 şi art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat 

artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ prevederile art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, 

 
prin proiectul de hotărâre se propune completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, 
prin introducerea după alineatul (1) a unui nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații, care fac 
imposibilă prezența cursanților, respectiv a cadrelor didactice, la locul susținerii examenelor, sesiunea 
examenelor de promovare în anul superior de studiu și examenul de diplomă pentru absolvenții cursurilor 
Secției Arte și Meșteșuguri se pot organiza ulterior perioadei prevăzute la alin.(1), la o dată ce va fi 
stabilită prin decizie a Managerului (director general).” 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        

Serviciul Resurse Umane și       

Managementul Unităților Sanitare      

Nr.6350/16.06.2020 

 

 

RAPORT 

la Proiectul de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 
 

 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI 

JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 

Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează cadrul 
juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, 
al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de 

spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în subordinea autorităților 

administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt,  Școala Populară de Arte și 

Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 
finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, cu sediul administrativ în Municipiul 
Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama și 
statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere               0                           8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                              0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                    0           166                166 

Organigrama și statul de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, au fost înlocuite cu organigrama și statul de 
funcții înscrise în anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.118/25.07.2019. 

Ulterior, Statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a fost modificat prin: 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019 cu privire la transformarea unor 

posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea 
art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 
2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.189/28.11.2019 cu privire la transformarea unui post 
în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o 
funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior; 
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- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.210/19.12.2019 cu privire la transformarea unor 
posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.6/30.01.2020 cu privire la transformarea unor posturi 
în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad 
profesional imediat superior celui deținut. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019. 

Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, angajat cu contract 
individual de muncă, a fost preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, 
în condițiile legii, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.  

 
 

II. SOLICITARE DE COMPLETARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
A CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
Conform prevederilor art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, modificarea 
și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt se fac numai prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Prin Adresa nr.1541/09.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020, 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a solicitat completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, 
prin introducerea a două noi alineate la art.41, după cum urmează: 

„(4) În cazuri excepționale (situație stare urgență, stare de alertă, calamități naturale sau altele), 
susţinerea examenelor de promovare în anul superior de studiu şi a examenelor de diplomă se vor 
organiza în luna august.  

(5)   Având în vedere și caracterul vocațional al cursurilor organizate în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri 
a Centrului care cuprind și abilități practice pentru susținerea examenului final se vor organiza, cu 
acordul părinților, în cazul cursanților care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau al cursanților majori, 
cursuri de recuperare a materiei în perioada vacanței de vară.“ 
 
Propunerea de completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt este justificată după cum urmează: 
- necesitatea susținerii examenelor de promovare în anul superior de studiu, condiție necesară pentru 

desfășurarea normală a cursurilor oferite de Secția Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

- respectarea procesului de instruire care cuprinde cursuri de specialitate, studiu individual, activități 
practice, finalizate cu examene de sfârșit de an în fața unei comisii de examinare; 

- având în vedere măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 
ținând cont de caracterul vocațional al cursurilor organizate în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri care 
cuprind și abilități practice se vor organiza, cu acordul părinților, în cazul cursanților care nu au 
împlinit vârsta de 18 ani, sau al cursanților majori, cursuri de recuperare a materiei în perioada 
vacanței de vară; 

- necesitatea încheierii situațiilor școlare anuale; 
- necesitatea încheierii situației școlare ca urmare a finalizării cursurilor de specialitate prin susținerea 

unui examen de diplomă; 
- identificarea unor forme de recuperare a materiei în perioada vacanței de vară, în contextul actual al 

pandemiei de COVID-19. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr.3/09.06.2020 a fost avizată completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare. 
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Ținând cont de propunerea de organizare a cursurilor de recuperare a materiei în perioada vacanței 
de vară, potrivit art.39 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, se pot organiza cursuri periodice pe durata 
vacanțelor școlare și nu este necesară o reglementare suplimentară. 

 
III. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1541/09.06.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020; 

- Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.3/09.06.2020; 

- prevederile art.1 şi art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat 
artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 și 
completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, 
 
prin proiectul de hotărâre se propune completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, prin 
introducerea după alineatul (1) a unui nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații, care fac imposibilă prezența 
cursanților, respectiv a cadrelor didactice, la locul susținerii examenelor, sesiunea examenelor de 
promovare în anul superior de studiu și examenul de diplomă pentru absolvenții cursurilor Secției Arte și 
Meșteșuguri se pot organiza ulterior perioadei prevăzute la alin.(1), la o dată ce va fi stabilită prin decizie 
a Managerului (director general).” 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
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