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HOTĂRÂRE 
 
 

cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) 
Muzeului Județean Olt 

 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.1587/17.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 1591/17.02.2021  al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.1827/23.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Avizul nr.1853/24.02.2021 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte; 
- 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.1 alin.(1), art.2 lit. b), art.4, art.32 alin.(1) lit. b), art.36, art.37 și art.431 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 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la numire în 
funcția de manager (director) al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 cu privire la aprobarea 
rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- prevederile art.14 alin.(1) lit. b) din Contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului 
Județean Olt și domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, manager al Muzeului 
Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, 
nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020, 

 
   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. 
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Art.1. Începând cu data de 01.03.2021, încetează prin expirarea duratei pentru care a 
fost încheiat contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 
domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt, și domnul Laurențiu – 
Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, manager al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat 
prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020. 

Art.2. În termen de 5 zile de la încetarea Contractului de management, domnul Guțică- 
Florescu Laurențiu-Gerard are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost 
încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. 

Art.3. 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, domnului Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul 
Olt. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                 CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 Secretar General al Județului 
                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 


