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HOTĂRÂRE
cu privire la: transformare post și înființare posturi
în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii
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-

-

-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.3840/20.04.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.3841/20.04.2017;
Raportul nr.3842/20.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.4158/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi
Sportive şi de Agrement;
Raportul nr.4099/26.04.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016 cu privire la aprobare număr
de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 20162017 pentru Școala Populară de Arte și Meserii;
Adresa Primăriei Orașului Corabia nr.1231/26.01.2017, înregistrată la Școala
Populară de Arte și Meserii sub nr.73/26.01.2017;
Adresa Primăriei Comunei Bîrza nr.321/01.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Olt sub nr.1086/06.02.2017 și la Școala Populară de Arte și Meserii sub
nr.126/07.02.2017;
Studiile de caz ale Școlii Populare de Arte și Meserii nr.145/17.02.2017 și
nr.146/17.02.2017;
Adresele Școlii Populare de Arte și Meserii nr.147/17.02.2017, nr.297/18.04.2017 și
nr.306/20.04.2017, înregistrate la Consiliul Județean sub nr.1475/17.02.2017,
nr.3737/19.04.2017 și nr.3823/20.04.2017;
Raportul final nr.295/12.04.2017 la examenul de promovare din data de 10.04.2017
organizat pentru promovarea personalului contractual din cadrul Școlii Populare de Arte
și Meserii;
Dispoziția Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.56/19.04.2017 cu privire
la promovarea din instructor treaptă profesională debutant în instructor treaptă
profesională III a domnului Bungiu Alexandru Hari;
prevederile art.2, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1), art.12 alin.(1) și art 13
alin.(2) –(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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prevederile art.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
prevederile art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.26/2017;
prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile Anexei nr.I - CAPITOLUL II, lit.C, pct.III din Legea cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art. 97 alin.(1), art.98
coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă transformarea postului de instructor, nivel studii M, treaptă
profesională debutant (poziția nr.17 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016), în post de instructor,
nivel studii M, treaptă profesională III.
Art.2. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de
instructor, nivel studii M, treapta profesională III, clasa de salarizare 14 în statul de funcții
al Școlii Populare de Arte și Meserii.
Art.3. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de
expert, nivel studii S, grad profesional II, clasa de salarizare 38 în statul de funcții al Școlii
Populare de Arte și Meserii.
Art.4. Numărul de personal și statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, se modifică și se
completează în mod corespunzător, cu prevederile art.1, art.2 și art.3 din prezenta
hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREȘEDINTE,
Marius OPRESCU

CONSTRASEMNEAZĂ,
Secretar al județului
Gabriel BULETEANU
Slatina 27.04.2017
Nr.66
A.L.A./A.L.A/2ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.

