
                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

HOTĂRÂRE                                                                    
pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 

Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii 
 
 
Având în vedere: 

➢ Referatul de aprobare nr.3991/21.04.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt;  
➢ Raportul nr.3999/21.04.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
➢ Avizul nr.4266/28.04.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
➢ Avizul nr.4262/28.04.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
➢ Avizul nr.4308/29.04.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
➢ raportul întocmit de doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
3566/03.04.2020; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 
– 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 
comisiei de soluționare a contestațiilor; 

➢ prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
453/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României; 

➢ prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

➢ prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

➢ prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, pe durata stării 
de urgență; 

➢ prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.92/14.04.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata stării de 
urgență; 

➢ prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.89/09.04.2020 pentru 
suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
pe perioada stării de urgență instituite conform legii; 
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➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt   nr. 24/23.02.2017, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.d),  art.182 alin.(1) și alin.(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, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii. 
Art.2. Datele de desfășurare ale etapelor procedurii de evaluare anuală a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a 
Consiliului Județean Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt nr.89/09.04.2020 pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală 
a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite 
conform legii îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
managerului Muzeului Județean Olt - domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, Muzeului 
Județean Olt, doamnei Angela Nicolae, domnului Florin Ridiche și domnului Pavel Mirea – 
membri ai comisiei de evaluare înscrisă în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 57/26.03.2020, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 

 
 
 

  PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”.                                                                           
 


