HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii, Plan de
şcolarizare pentru anul şcolar
20082009 şi componenţă Consiliu
de administraţie pentru ŞCOALA
POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII
















Având în vedere:
expunerea de motive nr. 8317 din 22.10.2008 cu privire la aprobarea
proiectului de hotărâre;
adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii nr. 263 din 15.10.2008
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 8216 din
20.10.2008;
adresa Primăriei Corbu nr. 1861 din 01.09.2008 înaintată Consiliului
Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 6848 din 02.09.2008 şi la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii sub nr. 285 din 08.09.2008;
adresa Primăriei Dobreţu
nr. 2408 din 13.10.2008
înaintată
Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 8012 din 13.10.2008 şi la
Şcoala Populară de Arte şi Meserii sub nr. 390 din 14.10.2008;
Decizia Casei Judeţene de Pensii Olt nr. 200626 din 24.09.2008
privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă a
domnişoarei Rădulescu Leliana Alexandra şi înregistrată la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii sub nr. 337 din 29.09.2008;
raportul nr. 8319 din 22.10.2008 al Compartimentului Evidenţa
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr. 8429 din 23.10.2008 al Comisiei pentru Studii Economico 
Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Judeţului;
raportul nr. 8466 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Administraţie
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
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 raportul nr. 8480 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Cultură,
Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi
Culte;
 raportul nr. 8485 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Agricultură,
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ;
 raportul nr. 8488 din 24.10.2008 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 88 din 30.07.2007
cu privire la aprobare organigramă, număr de 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.111 din 25.09.2008
cu privire la numire în funcţie;
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.112 din 25.09.2008
cu privire la transformare posturi în Statul de funcţii al Şcolii Populare de
Arte şi Meserii;
 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare:
 prevederile Legii nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,
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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări
prin Legea nr.177/2008;
 prevederile Ordinului nr. 1043/1994 al Ministrului Culturii, cu privire
la normarea personalului didactic şi a personalului de instruire practică
din şcolile de arte;
 prevederile Ordinului nr. 1044/1994 al Ministrului Culturii, cu privire
la stabilirea planului de învăţământ pentru disciplinele care se predau în
şcolile de arte;
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 97 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
ART.1. Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii
pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii la nivelul a 37 posturi, conform
anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:
 conducere
2 posturi;
 personal de specialitate
29 posturi;
 personal tehnico  economic,
administrativ
4 posturi;
 personal auxiliar
2 posturi;
TOTAL
37 posturi
ART.2. Se aprobă Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2008 – 2009
pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii, conform anexei nr. 3 la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii, după cum urmează:
1. Marius Arald 
Director
FIERARU
Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
2. Cristi Mihai
Inspector de specialitate
CĂLĂTORU
Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
3. Marinela NUŢĂ
Consilier judeţean;
4. Corneliu PĂRNUŢĂ
Consilier judeţean;
5. Dorin POSTELNICU
Consilier judeţean.
Art..4. Anexele 1  3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
ART.6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de
01.11.2008 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – jud.
Olt.
PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
Contrasemnează
Secretar al judeţului
Marin DOBRE
Slatina 28.10.2008
Nr.125
CB/CB/ 2 ex.

3

