
              
 

HOT;RÂRE 
 

cu privire la: 
- aprobareaă rezultatuluiă finală laă evaluareaă final<ă aă managementuluiă Centruluiă Județeană

pentruăConservareaășiăPromovarea CulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOlt; 
- aprobareaă continu<riiă managementuluiă laă Centrul Județeană pentruă Conservareaă șiă

Promovarea CulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOlt, deăc<tre domnul Florian Dumitrescu 
 
 

Avândăînăvedere: 
- expunerea de motive nr. 2867/15.03.2018 cu privire la proiectulădeăhot<râreănr.2868/15.03.2018; 
- Raportul nr.2869/15.03.2018 alăServiciuluiăResurseăUmaneă群iăManagementulăUnit<țilorăSanitareădină

cadrul aparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiăJudețeanăOlt; 
- Raportul nr.3459/28.03.2018 alăComisieiăpentruăCultur<,ăÎnv<ț<mânt,ăActivitateă訓tiințific<,ăS<n<tate,ă

Familie,ăProtecțieăCopiiă群iăCulte; 
- Raportul nr.3504/28.03.2018 alăComisieiăpentruăMunc<,ăProtecțieăSocial<,ăActivit<țiăSportiveă群iădeă

Agrement; 
- Contractul de management, înregistrată laă Consiliulă Județeană Oltă subă nr.6018/05.06.2015ă 群iă laă

Centrulă Județeană pentruă Conservareaă 群iă Promovareaă Culturiiă Tradiționaleă 群iă Culturală Oltă subă
nr.317/05.06.2015, cuămodific<rileăulterioare,ă încheiată întreădomnulăPaulăST;NESCU,ăPre群edinteleă
ConsiliuluiăJudețeanăOltă群iădomnulăFlorianăDUMITRESCU,ădirectorulă(managerul)ăCentruluiăJudețeană
pentru Conservareaă群iăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă群iăCulturalăOlt, pentru perioada 05.06.2015 – 
05.06.2018 

- prevederileă Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.27/28.02.2018, cu privire la desemnarea 
comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare 群iă aă comisiiloră deă soluționareă aă
contestațiiloră laă evaluareaă final<,ă respectivă laă evalu<rileă anualeă aă managementuluiă unoră instituțiiă
publice deăcultur<ădinăsubordineaăConsiliuluiăJudețeanăOlt; 

- prevederile art.3ăalin.(1),ăart.4,ăart.5,ăart.13ăalin.(1)ășiăart.15 din Regulamentulădeăorganizareășiă
desf<șurareăaăevalu<riiăfinaleăaămanagementuluiăpentruăCentrulăJudețeanăpentruăConservareaă
șiăPromovareaăCulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOlt, instituțieăpublic<ădeăcultur<ădinăsubordineaă
ConsiliuluiăJudețeanăOlt,ăaprobat prin Hot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.12/25.01.2018; 

- Raportulă finală nr.2534/07.03.2018ă privindă evaluareaă final<ă aă managementului Centrului 
Județeană pentruă Conservareaă șiă Promovareaă Culturiiă Tradiționaleă șiă Culturală Oltă realizată înă
perioada 05.06.2015 – 05.06.2018; 

- adresaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.2536/07.03.2018,ă prin care i-au fost aduse laă cuno群tinț< 
manageruluiăCentruluiăJudețeanăpentruăConservareaă群iăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă群iăCulturală
Olt,ănotaăfinal<ă群iăconcluziileăraportuluiăîntocmit de comisie; 

- comunicarea nr.2691/13.03.2018, prină careă Consiliulă Județeană Oltă aă adusă laă cuno群tințaă public<ă
rezultatulăfinalăalăevalu<rii; 

- prevederile Regulamentului-cadruădeă organizareă șiă desf<șurareă aă evalu<riiămanagementuluiă
prev<zută înă Anexaă nr.2ă la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadruă deă organizareă 群iă desf<群urareă aă concursuluiă deă proiecteă deă management, a 
Regulamentului-cadruădeăorganizareă群iădesf<群urareăaăevalu<riiămanagementului,ăaămodelului-cadru 
al caietului de obiective, a modelului-cadruăalăraportuluiădeăactivitate,ăprecumă群iăaămodelului-cadru al 
contractului de management; 
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- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.15 alin.(1), art.25, art.36, art.37 alin.(2), art.38 
alin.(1)ă șiă (3),ă art.40,ă art.41ăalin.(1)ă șiă (3),ă art.42ăalin.(4)ă șiă art.43ădinăOrdonanțaădeăUrgenț<ăaă
Guvernului nr.189/2008, privindămanagementulăinstituțiilorăpubliceădeăcultur<,ăaprobat<ăcuămodific<riă
群iăcomplet<riăprinăLegeaănr.269/2009,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 

 
Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a) șiăf),ăalin.(2)ălit.e), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45ăalin.(1)ășiăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministraYieiăpubliceălocaleă
nr.215/2001, republicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 

 
CONSILIULăJUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhăoătă<ărăâărăe: 

 
 
 
Art.1 Seă aprob<ă rezultatulă finală la evaluarea final< a managementului Centruluiă Județean 

pentruăConservareaășiăPromovareaăCulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOlt, pentru perioada 05.06.2015 
– 05.06.2018,ă concretizată înă notaă final<ă 9,86,ă not<ă obținut<ă deă domnulă Floriană DUMITRESCU,ă
directorul (managerul) CentruluiăJudețeanăpentruăConservareaășiăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă
șiăCulturalăOlt,ăconformăRaportuluiăfinalănr.2534/07.03.2018 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Seă aprob<ă continuarea managementului laă Centrulă Județeană pentruă Conservareaă șiă
PromovareaăCulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOltăde c<tre domnul Florian DUMITRESCU. 
 Art.3ă Împotrivaăm<surilorăadoptateăprinăprezenta hot<râre,ădomnul Florian DUMITRESCU, se 
poateăadresaăinstanțeiădeăcontenciosăadministrativăcompetente,ă înăcondițiileăLegiiănr.554/2004,ăcu 
modific<rileășiăcomplet<rileăulterioare. 

Art.4ă Prezentaă hot<râreă seă comunic< Direcțieiă Economice,ă Bugetă - Finanțe,ă Serviciuluiă
Resurseă Umaneă șiă Managementulă Unit<țiloră Sanitareă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
Consiliuluiă Județeană Olt,ă Centruluiă Județeană pentruă Conservareaă șiă Promovarea Culturii 
Tradiționaleă șiă Culturală Olt, domnului Florian DUMITRESCU, înă vedereaă aduceriiă laă îndeplinire, 
PreședinteluiăConsiliuluiăJudețeanăOltășiăInstituțieiăPrefectuluiă– JudețulăOlt. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
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Prezentaăhot<râreăaăfostăadoptat<ăcuăunănum<răde 32 deăvoturiă“pentru”  


