
  

 
R O M Â N I A 

 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

Cu privire la:  aprobarea unor măsuri pentru funcționarea 
  CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 
 
Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu privire la 
aprobarea înfiinţării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de 
personal, organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare 
ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean 
Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea 
pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, 
încetarea contractului de management al managerului (directorului general) interimar al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului 
(directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile Hotărârii Președintelui Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2021 cu privire 
la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în cadrul 
Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de Ordine Interioară nr.1122/31.03.2022 al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile Deciziei Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt nr.32/09.02.2021 referitoare la aprobare componență a Consiliului 
Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile Procesului Verbal al Consiliului  Administrativ al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt din data de 26.07.2022; 

- prevederile art.32 alin.2 al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 
 
În temeiul art.32 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt şi în temeiul celor discutate în cadrul şedinţei, Consiliul 
Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt: 
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HOTĂRĂŞTE 

 
     
Art.1. (1). Se avizează taxele școlare pentru cursanții și activitățile prestate de Secția Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt pentru anul școlar 2022-2023, 
după cum urmează: 

- 300 lei/an școlar/curs pentru clasele din Municipiul Slatina; 
- 150 lei/an școlar/curs pentru clasele din celelalte orașe ale județului; 
- 50 lei/curs pentru clasele din mediul rural; 
- 50 lei taxă eliberare diplomă. 

(2).  Se avizează taxele de școlarizare pentru cursanții Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care frecventează două sau mai multe cursuri, după cum 
urmează: 
  - 75% din taxa școlară pentru al doilea curs; 
  - 50% din taxa școlară pentru al treilea curs și următoarele; 

(3). Se avizează taxele de școlarizare pentru cursanții Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care provin din aceeași familie, după cum urmează: 

-75% din taxa școlară pentru al doilea cursant; 
- 50% din taxa școlară pentru al treilea cursant și următorii. 
(4). Se avizează taxele de școlarizare pentru cursanții Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care provin din  familiile cu venituri reduse sau familii 
monoparentale, după cum urmează: 

- 20% din taxa școlară, pentru venituri/familie sub 1.000 lei net; 
- 30% din taxa școlară, pentru venituri/familie între 1.001 lei și 1.500 lei net; 
- 40% din taxa școlară, pentru venituri/familie între 1.501 lei și 2.000 lei net; 

 
Art.2. Se avizează scutiri taxe școlare pentru cursanții Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, după cum urmează:: 
-   pentru cursanţii din centrele de plasament şi pentru cei cu dizabilități psihomotorii; 
- pentru alte cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Administrativ al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt.  
Art.3. Nu se percep taxe școlare pentru cursanții claselor Compartimentului Meșteșuguri al 

Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, clasele de 
meșteșuguri tradiționale: cioplit, olărit, ceramică, cojocărit, cusut-țesut, împletituri nuiele, care 
funcționează în județul Olt, pentru anul școlar 2022-2023. 
 

Art.4. Prevederile prezentei Hotărâri se comunică Biroului Resurse Umane și Serviciului 
Buget, Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt și personalului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în vederea aducerii ei la 
îndeplinire. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
CONSILIUL ADMINISTRATIV 
      Vivi – Viorel PINTEA 
 
 
 
 
 

 
Nr.7/ 26.07.2022 
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