
  
 

HOTĂRÂRE    
 

cu privire la reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al 
Școlii Populare de Arte și Meserii 

 
 

    Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7189/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.7190/19.07.2017; 

- raportul nr.7191/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7449/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7471/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.7484/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- prevederile Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008, cu privire la împuternicire 

Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  

nr.24/23.02.2017; 

- prevederile Hotărârii 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 2016-2017 

pentru Școala Populară de Arte și Meserii, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.66/27.04.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.126/28.07.2016 cu privire la numire în 

funcția de manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte – 

domnul Stănescu Paul și domnul Pintea Vivi-Viorel – manager (director) al Școlii Populare de 

Arte și Meserii, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.5739/01.06.2016 și Școala 

Populară de Arte și Meserii sub nr.416/01.06.2016, modificat prin actul adițional 

nr.1/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.877/30.01.2017 și la Școala 

Populară de Arte și Meserii sub nr. 94/30.01.2017; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2), art.12 alin.(1), 

art.13 alin.(2)-(3) și art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) 

din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și 

pct.1 de la lit.a) - Funcții de conducere din Capitolul V. („Salarii de bază din case de 

cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii”) din 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

         
 

http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf
http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf


Anexa nr.III („FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ", UNITĂŢI DE 

CULTURĂ”) la Legea – cadru, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), 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. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Pintea Vivi-Viorel - manager (director), nivel 
S, gradul II, clasa de salarizare 62, la Școala Populară de Arte și Meserii, se reîncadrează în 
funcția de conducere de manager (director), gradul II. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii, domnului Pintea Vivi-Viorel, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
                                                              

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                     Secretar al Județului                     
                                                                                     Gabriel BULETEANU 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” 


