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                            HOTĂRÂRE  
   

pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 
finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  

nr.163/26.11.2020  

 
   Având în vedere: 

•      Referatul de aprobare nr.12820/10.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

•      Raportul nr.12824/10.12.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

•      Avizul nr.13146/16.12.2020 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

•      Avizul nr.13071/15.12.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

•      Avizul nr.13151/16.12.2020 al Comisiei Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 
Agrement; 

•      Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și 
la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, cu modificările ulterioare, încheiat între 
domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Laurențiu – 
Gerard GUȚICĂ–FLORESCU, directorul (managerul) Muzeului Județean Olt, pentru 
perioada 01.03.2018 – 01.03.2021; 

•      adresa nr.12449/27.11.2020 prin care Consiliul Județean Olt i-a solicitat domnului 
Laurențiu-Gerard GUȚICĂ-FLORESCU -director (manager) al Muzeului Județean Olt 
depunerea raportului de activitate în vederea evaluării finale; 

•      adresa nr.753/02.12.2020 prin care domnul Laurențiu-Gerard GUȚICĂ-FLORESCU – 
director (manager) al Muzeului Județean Olt ne-a informat că a fost plasat in izolare, la 
domiciliu, pentru o perioada de 14 zile și a solicitat stabilirea unui nou calendar pentru 
evaluarea finală a managementului realizat în perioada 01.03.2018-28.02.2021; 

•      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; 

•      prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.308/07.12.2020 
pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.163/26.11.2020; 

•      prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

•      prevederile art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37 alin. (2), art.38 alin.(1)-(3) coroborat 
cu art.16 și art.39-43 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 și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice 
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 
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•      prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului prevăzut în anexa nr.2 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 desfășurare 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, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), 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 Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
                        Consiliului Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
    Art.I. La art. 5, literele a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 

finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
163/26.11.2020, se modifică și vor avea următorul cuprins: 

     „a) până la data de 05.01.2021 – depunerea raportului de activitate;  
b) 06.01.2021 – 08.01.2021 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de 

evaluare;  
c) 11.01.2021 – 13.01.2021 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către 

comisia de evaluare;  
d) 15.01.2021 –  susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

- notarea raportului de activitate;” 
    Art.II. La data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județen Olt nr.308/07.12.2020 pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din 
Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020. 

    Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Muzeului Județean Olt și persoanelor nominalizate 
în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020, în vederea aducerii 
la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 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 31 voturi ,,pentru”                                       

 
 


