
                                                                                                                                                                                                          
     
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

cu privire la constatarea încetării contractului de management al directorului (managerului) 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ 

 
Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.340/13.01.2016 referitoare la Proiectul de hotărâre 
nr.341/13.01.2016; 

- raportul nr.342/13.01.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare; 

- raportul nr.884/27.01.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.934/27.01.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.896/27.01.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

-  raportul nr.922/27.01.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" 
nr.1323/21.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.14178/22.12.2015; 

- adresa nr.1309/18.12.2015 prin care domnul Alecsandrescu Petrișor-Costinel își depune 
demisia din funcția de director/manager al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", începând cu data de 18.12.2015 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.479/30.12.2015 
referitoare la constatarea încetării contractului de management al directorului (managerului) 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ  

- prevederile art.2 alin.(1) și art.14 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 lit.b) și art.32 alin.(1) lit.d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 
structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de 
Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului", cu modificările ulterioare; 
 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/31.01.2013 cu privire la: aprobare 
rezultat final și aprobare proiect de management câștigător la concursul de proiecte de 

 

 



management organizat pentru ocuparea postului de Director al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; aprobare durată contract de 
management; numire în funcția de Director al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; 

- prevederile art.28 alin.(1) lit.d) din contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Paul Stănescu, Președinte al Consiliului 
Județean Olt și domnul Alecsandrescu Petrișor-Costinel, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1349/01.02.2013 și la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" sub nr.115/01.02.2013; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt; 

 
În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c) şi art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. Se constată încetarea contractului de management al domnului Alecsandrescu 
Petrișor-Costinel – director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", instituție publică de cultură subordonată Consiliului 
Județean Olt, pe data de 18.12.2015, prin renunțarea de către manager la mandatul 
încredințat. 

Art. 2. Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltului", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr.479/30.12.2015, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului", Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt și domnului Alecsandrescu 
Petrișor-Costinel.     
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 


