
  
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11385/19.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11386/19.10.2018; 
- Raportul nr.11387/19.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.11576/24.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.11581/24.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 
- Raportul nr.11584/24.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 
- adresa nr.2048/18.10.2018 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului” înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11338/18.10.2018; 
- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului” nr.239/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist vocal grad profesional I, 
nivel studii S ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior 
gradului deținut și stabilire drepturi salariale pentru doamna Cică Victoria-Ani; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului” nr.240/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist vocal grad profesional I, 
nivel studii S ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior 
gradului deținut și stabilire drepturi salariale pentru domnul  Roșoga Daniel Viorel; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului” nr.241/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist instrumentist grad 
profesional IA, nivel studii S ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional imediat 
superior gradului deținut și stabilire drepturi salariale pentru domnul Țițirigă Cornel; 

- Raportul final nr.2037/16.10.2018 al examenului din data de 15.10.2018 organizat pentru promovarea 
personalului contractual din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
„Doina Oltului“ Secția Muzicală; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 
organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și 
Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (11) din Ordonanța Guvernului 
nr.21/2007 privind instituțiile şi 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.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.31 alin.(2)-(5) și (8) din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- 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 
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publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolului 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) (Funcţii de execuţie) poziția nr.7, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, 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 01.11.2018, se aprobă transformarea a trei posturi aferente 

personalului contractual de execuție din Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 36/26.03.2015, cu 
modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 
deținut, după cum urmează: 

➢ transformarea postului de solist vocal, grad profesional II, nivel studii S în cadrul Secției 
Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului“ (poziția nr.18 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
36/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare) în post de solist vocal, grad 
profesional I, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de solist vocal, grad profesional II, nivel studii S în cadrul Secției 
Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 
Oltului“ (poziția nr.23 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
36/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare) în post de solist vocal, grad 
profesional I, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de solist instrumentist, grad profesional I, nivel studii S în cadrul 
Secției Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
„Doina Oltului“ (poziția nr.28 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 36/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare) în post de solist 
instrumentist, grad profesional IA, nivel studii S; 

 
Art.2 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – judeţul Olt.   

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

 
 

 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                           Secretar al județului 
                                                                           Marinela-Elena ILIE 

 
 

 
SLATINA, 25.10.2018 
Nr.180 
M.B./M.B,/2ex. 
 

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


