
                                                                                                                                                                                                               
     
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                             

cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 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 contestaţiilor 
 

Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.6432/18.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

− Raportul nr. 6436/18.06.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

− Avizul nr.6646/24.06.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

− Avizul nr.6649/24.06.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

− Avizul nr.6652/24.06.2020 al Comisiei pentru pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi de Agrement; 

− 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.99/28.05.2020; 

− adresa Muzeului Județean Teleorman nr.303/01.04.2020 înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.3499/01.04.2020;  

− prevederile art.42 alin.(2) coroborat cu art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− prevederile art.12 alin.(2) din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului înscris în Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 cu privire 
la înlocuire membru în comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru 
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt; 

− 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.a), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.d),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  

coroborat cu prevederile 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 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



      
Art.I. Anexa nr.2 la Hotărârea 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.99/28.05.2020, se modifică și se înlocuiește cu  anexa care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 cu privire la înlocuire membru în comisia de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt își încetează aplicabilitatea. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Muzeului Județean Olt, persoanelor nominalizate în anexă, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 

        
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 

                                                              
          CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar General al Judeţului   
                                                                             Marinela – Elena ILIE   
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ,,pentru”  
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Anexa la H.C.J nr.109/25.06.2020 

 

Componența comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei 

de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt  

 

a) Componența comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2019 – 31.12.2019) a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt: 

- Președinte: Nicolae Angela - Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: dr.Florin Ridiche - manager al Muzeului Olteniei Craiova; 
- Membru: dr.Pavel Mirea  - manager al Muzeului Județean Teleorman. 
 

 
b) Componența secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2019 – 

31.12.2019) a managementului pentru Muzeul Județean Olt: 
- Dumitru Constanța        - director executiv al Direcției Economice, Buget – Finanțe, 

Consiliul Județean Olt;   
- Ștefănescu Ana-Venera   - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul 

Județean Olt; 

- Lăzărescu Cătălin-George- inspector, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Albulescu Ramona – Ioana - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt. 

 

 

c) Componența comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală (01.01.2019 – 
31.12.2019) a managementului pentru Muzeul Județean Olt: 

- Președinte: Bocai Laura - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: dr. Dumitrescu Radu- Șef secție Istorie-Arheologie - Muzeul Olteniei Craiova; 
- Membru:Olaru Claudiu – muzeograf – Muzeul Județean Teleorman. 
 

 

Șef serviciu, 
Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 
Angela NICOLAE 

 


