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HOTĂRÂRE

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de
membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
Având în vedere:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

Referatul de aprobare nr.604/20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
Raportul nr. 609/20.01.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Avizul nr.850/26.01.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
Avizul nr.839/26.01.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi
de Agrement;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001 cu privire la înființarea
Muzeului Județean Olt;
prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003,
republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020;
Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, înregistrat la Consiliul
Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020;
încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind
validarea mandatelor de consilieri județeni;
încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind validare
mandate de consilieri județeni;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018 cu privire la: numirea
Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea
transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea
numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de Administrație al
Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.24 și art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului
Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și lit.f) și alin.(5) lit.d), 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, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt în calitate de membri în
cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt, pe durata mandatului de
consilier județean, în mandatul 2020-2024, după cum urmează:

-

GHEORGHE Ionel-Cristian
ANGHEL Marian-Viorel

– Consilier județean;
– Consilier județean.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt şi persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta
hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE,
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al Judeţului
Marinela – Elena ILIE

SLATINA 28.01.2021
Nr.3
C.G.L./C.G.L./2ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” și 2 neparticipări la vot

