
  
 
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt 

în calitate de membri în cadrul Consiliului Administrativ  

al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.606/20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 

- Raportul nr.610/20.01.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.840/26.01.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.848/26.01.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: 

aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului 

de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului 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, prin 

care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Bărbulete Ion-Adrian; 

- Încheierea Civilă definitivă nr.25/28.10.2020 pronunțată de Tribunalul Olt, prin 

care a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Hău Ilie; 

- prevederile art.30 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța 

Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și f), 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 desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt în calitate de 

membri în cadrul Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

pe durata mandatului de consilier județean, după cum urmează: 

- BĂRBULETE Ion-Adrian - consilier județean; 

- HĂU Ilie - consilier județean. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și persoanelor nominalizate la 

art.1 din prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                  

             

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                               Secretar General al Județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru” și două 

„neparticipări” la vot. 

 


