
                                                                                                                                                                                                            

     

 

 

HOTĂRÂRE    
 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a 
promovării  

 
Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8979/22.08.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.8980/22.08.2018;  
- raportul nr.8981/22.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- raportul nr.9213/28.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 
- raportul nr.9202/28.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- adresa Muzeului Județean Olt nr.677/02.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.8377/02.08.2018, prin care solicită aprobarea transformării a două posturi din statul de funcții al 
Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018; 

- Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr. 33/31.07.2018 referitoare la promovare în grad 
profesional și stabilire drepturi salariale; 

- Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr. 34/31.07.2018 referitoare la promovare în grad 
profesional și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la aprobarea 
transformării unor posturi, aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobare numărului de 
personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 
Muzeul Județean Olt, numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 
- 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. 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile 
art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1 Se aprobă transformarea a 2 posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările 
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ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.59/29.03.2018, începând cu data de 01.08.2018, ca urmare a promovării, astfel: 

- postul de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel de studii S din cadrul Biroului de 

Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului Județean Olt (poziția nr.37 în 

Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018), se transformă în post de inspector 

de specialitate, gradul profesional II, nivel  de studii S; 

- postul de referent de specialitate, grad profesional III, nivel de studii S din cadrul Serviciului de 

Restaurare-Conservare a Patrimoniului al Muzeului Județean Olt (poziția nr.31 în Statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările 

și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.59/29.03.2018), se transformă în post de referent de specialitate, grad profesional II, 

nivel  de studii S. 

Art.2. Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin 
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018, 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 Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
și Muzeului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,   
                                                                           Secretar al județului 
                                                                           Marinela-Elena ILIE     
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           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 


