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                                    H O T A R Â R E                             
                                                                    
                cu privire la: numire în functie 
   
       
          Având în vedere: 
-  expunerea de motive nr. 3150 din 15.05.2006 cu privire 

la aprobarea proiectului  de hotarâre; 
-  raportul nr. 3146  din 15.05.2006  al Directiei Resurse 

Umane Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt; 

- rezultatele finale ale concursului de proiecte de 
management organizat de Consiliul Judetean Olt în 
data de 13.04.2006, consemnate în Procesul Verbal nr. 
2475 din 13.04.2006;  

- avizul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si 
Patrimoniul Cultural National Olt transmis cu adresa 
nr.161 din 26.04.2006 si  înregistrata la Consiliul Judetean 
Olt sub nr. 2696 din 27.04.2006; 

-  prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 80 
din 22.09.2005 cu privire la aprobare organigrama, numar 
de personal,  stat de functii, plan de scolarizare  si 
Regulament de Organizare si Functionare pentru  Scoala 
Populara de Arte si Meserii; 
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- prevederile Dispozitiei Presedintelui  Consiliului 
Judetean Olt nr. 68 din 04.05.2006 referitoare la numire 
în functie de conducere;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 - prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea si 
functionarea asezamintelor culturale; 

 - prevederile Ordinului  nr.2883/2003 al Ministrului 
Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice 
asezamintelor culturale; 

 - prevederile Ordinului  nr.2193/2004 al Ministrului 
Culturii si Cultelor pentru aprobarea regulamentelor 
cadru de organizare si functionare a  asezamintelor 
culturale; 

  - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind 
managementul institutiilor publice de cultura; 

-  avizul nr. 3394 din 24.05.2006 al Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 3395 din 24.05.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt; activitatea stiintifica, sanatate si cult, 

          În temeiul art.  104 alin. (1) litera ,,h” si art. 109 alin. 
(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
CONSILIUL  JUDETEAN OLT adopta  prezenta hotarâre: 
 
        Art. 1. Începând cu data de 01.05.2006, domnul  
FIERARU Arald Marius se numeste  în functia de 
conducere de Director – consilier, gradul IA (S), al Scolii 
Populare de Arte si Meserii. 
Art. 2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, 
prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt 
nr. 68 din 04.05.2006 referitoare la numire în functie de 
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conducere precum si orice alta prevedere contrara acestei 
hotarâri îsi înceteaza aplicabilitatea. 
Art. 3. Prevederile prezentei hotarâri  se comunica Directiei 
Economice, Directiei Buget, Taxe – Impozite si 
Informatizare,  Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii 
Publice, Compartimentului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul  aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, Scolii Populare de Arte si Meserii în vederea aducerii la 
îndeplinire, persoanei nominalizate în hotarâre  si Institutiei 
Prefectului, judetul Olt 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                                         Contrasemneaza 
                                           Secretarul General al Judetului   
                                                          Marin DOBRE 
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