HOTĂRÂRE
cu privire la: numire în funcţie

















Având în vedere:
expunerea de motive nr. 7069 din 11.09.2008 cu privire la
aprobarea proiectului de hotărâre;
adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii nr. 215 din
01.09.2008 înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub
nr. 6811 din 01.09.2008;
rezultatele concursului din data de 29.08.2008 consemnate
în Procesul  Verbal înregistrat la Şcoala Populară de Arte
şi Meserii sub nr. 278 din 29.08.2008;
raportul nr. 7076 din 11.09.2008 al Compartimentului Evidenţa
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr. 7355 din 22.09.2008 al Comisiei pentru
Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
raportul nr. 7356 din 22.09.2008 al Comisiei pentru Cultură,
Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie
Copii şi Culte;
raportul nr. 7364 din 22.09.2008 al Comisiei pentru Muncă,
Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;;
raportul nr. 7407 din 23.09.2008 al Comisiei pentru Studii
Economico  Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 88 din
30.07.2008 cu privire la aprobare
organigramă, număr de
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personal, stat de funcţii, plan de şcolarizare pentru anul şcolar
2008 – 2009 şi regulament de organizare şi funcţionare pentru
Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Olt nr. 256 din 01.09.2008 cu privire la numire în funcţie de
conducere;
 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
personalului contractual salarizat prin legi speciale, modificată
şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.81/2008,
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) şi art. 97
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
ART.1. Domnul POPA EMIL COSTIN se numeşte în funcţia de
conducere, aferentă personalului contractual, de DIRECTOR
ADJUNCT la Şcoala Populară de Arte şi Meserii.
Art.2. (1) Se aprobă transformarea funcţiei de execuţie de
consilier, gradul profesional IA  studii superioare de lungă durată,
corespunzătoare funcţiei de conducere de Director adjunct
(poziţia nr. 2 în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88 din
30.07.2008) în funcţia de inspector de specialitate, gradul
profesional III  studii superioare de lungă durată.
(2) Statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88 din 30.07.2008,
se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 256
din
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01.09.2008 referitoare la numire în funcţie de conducere
îşi
încetează aplicabilitatea.
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data
de 01.09.2008 şi se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar,
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe, Compartimentului Evidenţa
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Şcolii Populare de Arte şi
Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Popa Emil
Costin , Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului
– jud. Olt.
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