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HOTĂRÂRE    

 
cu privire la numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului” 
 
Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.6865/07.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.6866/05.07.2016;  
- raportul nr.6867/07.07.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul   Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; - raportul nr.7637/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 
Protecție Copii și Culte; - raportul nr.7680/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.7657/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/19.02.2004 cu privire la înființarea, organizarea și 
funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Oltulˮ; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al 
Consiliului Județean Olt; - 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”; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.14/28.01.2016 cu privire la constatarea încetării 
contractului de management al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltuluiˮ; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.595/30.12.2015 referitoare la delegare 
atribuții și ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.63/01.03.2016 referitoare la încetarea 
aplicabilității Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.595/30.12.2015 referitoare la delegare atribuții; 
delegare atribuții corespunzătoare funcției de conducere de director (manager) al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; 

- prevederile Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Olt nr.111/27.04.2016 referitoare la reluarea 
concursului de proiecte de management și aprobarea modificării condițiilor de participare la concursul de 
proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 
Oltului”; aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management 
pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; aprobarea Caietului de 
obiective la concursul de proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”; - prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.134/17.05.2016 referitoare la constituire 
comisie de concurs, constituire comisie de soluţionare a contestaţiilor şi numire secretariat la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) 
al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, în perioada 28.04.2016 – 
08.06.2016; - prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.159/09.06.2016 referitoare la aprobarea 
rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului”; aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de 
management; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.163/14.06.2016 referitoare la numirea 
directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; 
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- prevederile contractului de management nr.6173/14.06.2016 încheiat între Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin Președinte și domnul Crețeanu Ion; 

- prevederile art.2 alin.(1)–(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2) și art.14 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.6 alin.(1) și alin.(4), art.7 alin.(1), Cap.V, lit.a) și cap.VI lit.C din Anexa IV la Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; - prevederile art.4 alin.(1)-(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art.2 lit.b), art.20 alin.(5)-(6), art.23 și art.33 alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 
ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), 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. Începând cu data de 14.06.2016, se numește domnul Crețeanu Ion în funcţia de manager 
(director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.163/14.06.2016, precum și orice prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” și 
domnului Crețeanu Ion, în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
 

 
PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                              Secretar al județului 
                                                                            Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi ,,pentru”, un vot ” împotrivă”, 9 abțineri 

 
 


