
                                                                                                                                            
     
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:-  aprobarea rezultatului final obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management 
elaborat pentru Muzeul Județean Olt; 
- aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard și a duratei pentru care se va încheia noul contract de 
management la Muzeul Județean Olt .          

 
Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.1639/13.02.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre    

nr.1640/13.02.2018; 
- raportul nr. 1641/13.02.2018 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.2227/27.02.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi   de Agrement; 
- raportul nr.2197/27.02.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr.2191/27.02.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 și numire membri în Consiliul de 
Administrație al Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 cap. VI din Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.200/23.11.2017 cu privire la aprobarea 
Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard- manager al Muzeului Județean Olt, care a 
obținut la evaluarea finală nota 9,72; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.206/21.12.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect de management al 

domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a 

obținut la evaluarea finală nota 9,72 și desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului 

comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor;  

- Proiectul de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.336/12.01.2018; 
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- procesul verbal nr.758/22.01.2018, încheiat de comisia de analiză a noului proiect de 
management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 

- prevederile art.2, art. 4, art.5, art.15 alin.(1), art. 20 alin.(5) și (6), art.22 alin.(1), art. 
23,art.36, art.37 și art.431 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) lit.a) și lit.f), 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 h o t ă r â r e: 

      
 Art.1. (1) Se aprobă rezultatul final obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru 

Muzeul Județean Olt, concretizat în nota 9,17, consemnat în Procesul verbal al Comisiei de 

analiză nr.758/22.01.2018. 

          (2) Rezultatul final al procedurii de analizare a noului proiect de management prevăzut 

la alin.(1) va fi adus la cunoștința publică prin grija Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt.  

 Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Muzeul Județean Olt, elaborat de 

domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 

336/12.01.2018, precum și durata de 3 ani pentru care se va încheia contractul de 

management între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președintele Consiliului 

Județean Olt, și domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard. 

 Art.3. Pe baza Proiectului de management, Președintele Consiliului Județean Olt, în 

calitate de ordonator principal de credite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data 

aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, va realiza procedura de 

negociere a clauzelor contractuale și va semna contractul de management cu persoana 

nominalizată la art. 1 alin.(1) din prezenta hotărâre. 

 Art.4  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.140/31.01.2018 referitoare la aprobarea rezultatului 
final obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a 
noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea proiectului 
de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei pentru 
care se va încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului 
Financiar–Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt, 
domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului județul Olt. 
 

                                                          PREȘEDINTE 
                                                            Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                 
Secretar al județului 

                                                                           Marinela-Elena ILIE         
Slatina                                      
Nr.31/28.02.2018 
C.G.L./C.G.L./2 ex 
 
                               Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 voturi „pentru” 
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