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H O T Ă R Â R E 
                                                                                   
            cu privire la: aprobare organigram ă, număr de   
                                   personal, stat d e func ţii, Plan de  
                                   şcolarizare pentru anul şcolar 
                                   2009-2010 şi Regulament de organizare  
                                   şi func ţionare  pentru �COALA  
                                   POPULARĂ DE ARTE �I MESERII  
   
 
                Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.  7844 din 18.09.2009 cu  privire la aprobarea 
proiectului  de hotărâre nr.  7845 din 18.09.2009; 

- adresa �colii Populare de Arte şi Meserii nr. 255 din 09.09.2009  
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 7625 din 
11.09.2009; 

- raportul nr.7846  din 18.09.2009 al Compartimentului Evidenţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt;  

- raportul nr. 7963 din 22.09.2009 al  Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public  şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 7968 din 22.09.2009 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 7970 din 22.09.2009 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate �tiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 7971 din 22.09.2009 al Comisiei pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 7973  din 22.09.2009 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 



 2 

- 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 Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului  nr. 118/2006  privind  
înfiinţarea,  organizarea  şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007,  cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile  Ordonan ţei  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, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.177/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului nr. 1043/1994 al  Ministrul ui  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 administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare,  
 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 
ART.1. Se aprob ă  organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
pentru �coala Popular ă de Arte şi Meserii la nivelul a 37 posturi , conform 
anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- conducere                                    2 po sturi; 
- personal de specialitate           29 posturi; 
- personal tehnico - economic, 
     administrativ                              4 p osturi; 
- personal auxiliar                         2 postu ri ; 

     TOTAL                                  37 post uri  
ART.2. Se aprob ă  Planul de şcolarizare   pentru anul şcolar 2009 – 2010 
pentru �coala Populară de Arte şi Meserii,  conform anexei  nr. 3  la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3. Se aprob ă Regulamentul de organizare şi func ţionare  pentru �coala  
Populară  de Arte şi Meserii, conform anexei nr. 4 la prezenta hot ărâre.  
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Art..4. Anexele 1 - 4 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
Art.5. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri orice prevedere contrar ă 
îşi înceteaz ă aplicabilitatea. 
ART.6. Prevederile prezentei hotărâri  se aplic ă începând cu data de 
01.10.2009  şi se  comunic ă Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare  din  cadrul aparatului de specialitate   al Consiliului 
Judeţean Olt, �colii Populare de Arte şi Meserii  în vederea aducerii la îndeplinire,  
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – jud. Olt.   

 
 
 
 

PRE�EDINTE   
Paul STĂNESCU 

 
 

 
 
                                                       CONTREASEMNEAZĂ  
                                                           Secretar al jude ţului   
                                                                Marin DOBRE 
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