
                                                                                                                                                                                                               
     
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                           
cu privire la: modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al Consiliului 
Județean Olt 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.1466/17.02.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.1467/17.02.2017; 

- Raportul nr.1468/17.02.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.1578/21.02.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.1584/21.02.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.1623/22.02.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- prevederile Regulamentului Intern de Organizare și Funcţionare a aparatului de 
specialitate şi a aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt precum şi a 
Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.53/24.03.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.e), art.94 alin.(1), art.101 alin.(1) și art.104 din 
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2, art.4-6, art.7 alin.(1), art.9, art.36, art.37 alin.(1), art.38 alin.(1) și (3) și 
art.39 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură; 

- prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management prevăzut în Anexa nr.1 și ale Modelului - cadru al caietului de 
obiective pentru concursul de proiecte de management, prevăzut în Anexa nr.3 la Ordinul 
Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare 
şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de 
management; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru 
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aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile art.79¹, art.79⁴ alin.(2) și (3) și art.79⁷ din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, 

             
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.e), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(1), art.104 alin.(1) lit.f) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

      
Art.I. Alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire 

la împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt, se modifică și va avea următorul 
cuprins:   

,,(1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru a dispune 
următoarele: 
1. numirea, suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 

raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; 

2. numirea, suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, 
pentru personalul din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt; 

3. aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, a caietului de obiective, desemnarea comisiilor de concurs și de 
soluționare a contestațiilor, desemnarea secretariatului și aprobarea rezultatului final al 
concursului de proiecte de management, pentru instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Olt;  

4. aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
desemnarea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, desemnarea 
secretariatului și aprobarea rezultatului final al evaluării, pentru instituțiile publice de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Olt.” 

Art.II Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor, serviciilor, compartimentelor și 
Arhitectului Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 
în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, 
precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 
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                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU     

                                                                         
 
 
 
 
 
 

Slatina, 23.02.2017 
Nr.24 
N.A.M./N.A./2ex. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” și 2 abțineri 


