HOTĂRÂRE
Cu privire la: aprobare organigramă, număr de personal,
stat de funcţii, Plan de Şcolarizare pentru
anul şcolar 20082009, Regulament de
Organizare şi Funcţionare şi Consiliul de
Administraţie pentru Şcoala Populară de
Arte şi Meserii
Având în vedere:


expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului
de hotărâre nr. 5740 din 25.07.2008;
 adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii nr.
171/16.07.2008 înaintată Consiliului Judeţean Olt şi
înregistrată sub nr. 5417/17.07.2008;
 raportul nr.5741 din 25.07.2008 al Direcţiei Resurse
Umane Informare şi Relaţii Publice;
 raportul nr. 5884 din 30.07.2008 al Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 5888 din 30.07.2008 al Comisiei pentru
cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie,
protecţie copil şi culte;
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prevederile Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 128/1997 – Statutul personalului
didactic cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 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,modificată şi completată prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 181/2008;
prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 1043/1994
cu privire la normarea personalului didactic şi a
personalului de instruire practică din şcolile de arte;
prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 1044/1994
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 ale 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 35 posturi, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta
hotărâre, după cum urmează:
 Conducere
 2 posturi;
 Personal de specialitate
 28 posturi;
 Personal tehnicoeconomic, administrativ
şi de altă specialitate
 4 posturi;
 Personal auxiliar
 2 posturi;
TOTAL
 36 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 Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii,
conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
ART.4 Se numeşte CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii în următoarea componenţă:
1. FIERARU Marius Arald – Director Şcoala Populară de Arte
şi Meserii;
2. RĂDULESCU Leliana Alexandra – referent IA Şcoala
Populară de Arte şi Meserii;
3. NUŢĂ Marinela – consilier judeţean;
4. PĂRNUŢĂ Corneliu – consilier judeţean;
5. POSTELNICU Dorin – consilier judeţean;
ART.5. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.6. Orice prevedere
contrară prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea.
ART.7. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
01.08.2008 şi se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar,
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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 – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al judeţului
Marin DOBRE
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