
 

  

 
HOTĂRÂRE    

 
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului 

(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt 

 
 

    Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare nr. 11213/26.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 11218/26.10.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11322/28.10.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Avizul nr.11317/28.10.2021 al Comisiei Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement; 

- Avizul nr.11308/23.06.2021 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- 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 lit. b), art.32 alin.(1) lit. b) și art.33 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. 102/24.06.2021 cu privire la 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului 
(directorului) interimar al Muzeului 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; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.378/22.10.2021 cu 
privire la constatarea încetării contractului de management al managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean  
Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean Olt sub 
nr.786/25.10.2021, 
 
  În temeiul art.173 alin.(1) lit. a),lit. d) și lit. 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, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. Începând cu data de 25.10.2021, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru 

care a fost încheiat, a contractului de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat 

între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului 

Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului 

Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt nr.7520/12.07.2021 și la Muzeul Județean Olt 

sub nr.470/01.07.2021. 

  Art.2. (1) Începând cu data de 25.10.2021, se desemnează domnul Smarandache Gheorghe 

– inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt în funcția de manager (director), grad II, interimar al Muzeului 

Județean Olt. 

             (2) Conducerea interimară a Muzeului Județean Olt se asigură până la data începerii 

executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, 

perioadă în care Consiliul Județean Olt organizează concursul de proiecte de management. 

  Art.3. (1) Se aprobă încheierea Contractului de management pentru perioada asigurării 

interimatului, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu - Președintele 

Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe - manager (director) interimar al 

Muzeului Județean Olt, contract înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la 

Muzeul Județean Olt sub nr.786/25.10.2021. 

            (2) Domnul Smarandache Gheorghe va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru 

manager, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

  Art.4. Contractul individual de muncă al domnului Smarandache Gheorghe – inspector de 

specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt se suspendă pe perioada exercitării managementului interimar la Muzeul Județean Olt. 

  Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Olt nr.378/22.10.2021 cu privire la constatarea încetării 

contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, 

precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt. 

  Art.6. 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 Smarandache Gheorghe 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 31 voturi ,,pentru”.        
 


