
  
 
                 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE    
                   

cu privire la propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de 

aprobare a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management 

organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea  Caietului de 

obiective și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului 

comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 

de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” 

 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.9229/21.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.9230/21.08.2019; 
- Raportul 9236/21.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.9464/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.9450/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- Raportul nr.9470/27.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- adresa nr.9087/14.08.2019, a Consiliului Județean Olt prin care a solicitat domnului 

director Lucian - Costin DINDIRICĂ – manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și 
Aristia AMANʺ, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de 
concurs și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul instituției, pentru a 
face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu”;  

-  adresa nr.2720/20.08.2019 a Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia AMANʺ, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9203/20.08.2019; 

- adresa nr.9086/14.08.2019 a Consiliului Județean Olt prin care a solicitat domnului 
conf. univ. dr. Remus GRIGORESCU – manager al Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul" 
Vâlcea, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de 
concurs și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul instituției, pentru a 
face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu”;  

-  adresa nr.2162/20.08.2019 a Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul" Vâlcea, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9206/20.08.2019; 

-  adresa nr. 9085 din 14.08.2019 a Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare prin care a solicitat Serviciului Juridic – Contencios și Direcției Economice, 
Buget – Finanțe, desemnarea câte unei persoane din cadrul serviciului/direcției, pentru 
a face parte din secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de 
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management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu”; 

-  adresa Serviciului Juridic – Contencios, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9085/14.08.2019; 

- adresa Direcției Economice, Buget – Finanțe, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9085/20.08.2019; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea 
reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; 
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al 
Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările ulterioare, 

- prevederile art.3, art.31, art.6, art.7 alin.(1), art.8, art.9, art.11, art.12 alin.(1), art.16-18 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile Anexelor nr.1 și 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.92/27.06.2019 cu privire la constatarea 
încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 
interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, 

 
             În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și (4) 

            coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență  
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1 Se aprobă reluarea concursului de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”. 
  Art.2 Se aprobă modificarea condițiilor de participare la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu” , în sensul modificării domeniului studiilor necesare în vederea participării la 
concursul de proiecte de management, astfel: ,,studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale”. 

 Art.3 Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu", 
prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de 
proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană 
Olt „Ion Minulescu”, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se desemnează comisia de concurs la concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, în 
următoarea componență: 

  - Laura BOCAI     - șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse Umane și Managementul 
Unităţilor Sanitare, Consiliul Județean Olt;         

- Lucian - Costin      - manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman”; 

           DINDIRICĂ                

- conf. univ. dr. Remus GRIGORESCU   - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim 

Ivireanul" Vâlcea.  

Art.6. Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte 
de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu”, în următoarea componență: 



- Ana – Maria NEDELCU - inspector, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane 

şi Managementul Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Rodica PĂVĂLAN    - șef serviciu la Biblioteca Județeană Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman”; 

- Marinela CREANGĂ - șef serviciu la Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul" Vâlcea. 

 Art.7. Se desemnează secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de 

management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion 

Minulescu”, în următoarea componență:  

- Mihaela BURCIU -  consilier, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt; 

- Ionica GHEORGHE - inspector, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt; 

- Alin-George RUȚĂ - consilier juridic, grad profesional superior la                                           

Serviciul Juridic – Contencios - Consiliul Județean Olt; 

- Cristina ACHIMESCU -  Şef Serviciu la Serviciul  Financiar – Contabilitate – Consiliul 

Județean Olt.  

 Art.8. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.9. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 

Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu”, 

persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 (2) Caietul de obiective prevăzut la art.3 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 
acestuia la sediul şi pe paginile oficiale de internet ale Consiliului Judeţean Olt şi ale 
Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu”. 

 
-  

 
  PREŞEDINTE 

  Marius OPRESCU 
 
 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                     Secretar al județului 
                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLATINA, 29.08.2019 
Nr.123 
I.G./I.G./2ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 
 


