
 

  
HOTĂRÂRE    

cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii  
al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte 

profesionale imediat superioare celor deținute 
 
 

   Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.13064/14.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.13069/14.12.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.13328/20.12.2021 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 
sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- Avizul nr.13330/20.12.2021 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Avizul nr.13347/20.12.2021 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 
agrement; 

- 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.3883/06.12.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.12680/06.12.2021; 

- Deciziile Managerului (Directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.195/26.11.2021, nr.196/26.11.2021, nr.197/26.11.2021, nr.198/26.11.2021, 
nr.199/26.11.2021, nr.200/26.11.2021 și nr.201/26.11.2021; 

- 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.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(2)-(4) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului 
Județean Olt precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consilului Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile Anexei nr.III (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" 
UNITĂŢI DE CULTURĂ) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I - Salarii de bază din 
instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, pct.II - Alte instituţii 
de spectacole sau concerte, lit.b), pozițiile nr.1 și nr.6; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE 
„ADMINISTRAȚIE”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B - Alte unităţi bugetare 
de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, 
aprovizionare, investiţii, pct.III - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi 
centre de calificare şi recalificare, pozițiile nr.1 și nr.2, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



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.1. Se aprobă, începând cu data 01.12.2021, transformarea a 7 posturi în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grade/trepte 
profesionale imediat superioare celor deținute, după cum urmează: 

- transformarea postului de expert, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Compartimentului 
Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.15 în statul de funcții al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 
modificările și completările ulterioare) în post de expert, grad profesional I, nivel studii S; 

- transformarea postului de instructor, treaptă profesională III, nivel studii M din cadrul 
Compartimentului Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.16 în statul de funcții al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de instructor, treaptă 
profesională II, nivel studii M; 

- transformarea postului de instructor, treaptă profesională III, nivel studii M din cadrul 
Compartimentului Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.17 în statul de funcții al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de instructor, treaptă 
profesională II, nivel studii M; 

- transformarea postului de expert, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Compartimentului 
Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.35 în statul de funcții al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de expert, grad profesional 
I, nivel studii S; 

- transformarea postului de operator sunet, grad profesional II, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului Tehnic al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.53 în statul de funcții al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de operator sunet, grad 
profesional I, nivel studii S; 

- transformarea postului de solist vocal, grad profesional I, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului Soliști Vocali al Secției Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” (poziția nr.61 în 
statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de solist 
vocal, grad profesional IA, nivel studii S; 

- transformarea postului de solist vocal, grad profesional I, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului Soliști Vocali al Secției Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” (poziția nr.62 în 
statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în post de solist 
vocal, grad profesional IA, nivel studii S. 

Art.2. Statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 
Slatina 22.12.2021 
Nr.192 
A.A./A.A./2ex. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 


