
  
 

HOT;RÂRE 
 

cu privire la: - constatareaă încet<riiă contractuluiă deă managementă ală manageruluiă
(directorului)ăCentruluiăJudețeanăpentruăConservareaășiăPromovareaă
CulturiiăTradiționaleășiăCulturalăOlt; 

- desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului 
JudețeanăpentruăConservareaășiăPromovareaăCulturiiăTradiționaleășiă
Cultural Olt 

 
Avândăînăvedere: 

- Expunerea de motive nr.5640/15.05.2018 cu privire la Proiectulă deă hot<râreă
nr.5641/15.05.2018; 

- Raportul nr.5642/15.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6156/29.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.6163/29.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.6160/29.05.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2)ă șiă art.14ă dină
OrdonanțaădeăUrgenț<ăaăGuvernuluiănr.118/2006ăprivind 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 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.32 alin.(1) lit.b),ă art.33,ă art.37ă șiă
art.431 din OrdonanYaă deă UrgenY<ă aă Guvernuluiă nr.189/2008ă privindă
managementulăinstituțiilorăpubliceădeăcultur<, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederileă Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.203/24.11.2016ă cu privire la: 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederileăHot<râriiăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.67/25.06.2015 cu privire la numire 
în funcţia de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; încetare contract de management 
interimar; 

- prevederileă Hot<râriiă Consiliuluiă JudeYeană Oltă nr.109/27.07.2017ă cu privire la: 
reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliuluiă Județeană Oltă nr.47/29.03.2018ă cu privire la: 
aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; aprobarea 
continuării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu; 
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- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin 
Președinte – domnul Stănescu Paul și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, 
înregistrată laăConsiliulă JudețeanăOltă subănr.6018/05.06.2015ășiă laăCentrulă JudeYeană
pentruă Conservareaă şiă Promovareaă Culturiiă TradiYionaleă şiă Culturală Oltă subă
nr.317/05.06.2015, cu modificările ulterioare,  
 
 

Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a)ăşiăd),ăalin.(2)ălit.e),ăalin.(5)ălit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 
coroboratăcuăart.45ăalin.(1)ășiăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministrației publice locale 

nr.215/2001,ărepublicat<,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare, 
 
 

CONSILIULăJUDEXEANăOLT adopt<ăprezenta hot<râre: 
 
 

Art.1.ă Începândă cuă dataă deă 05.06.2018,ă seă constat<ă încetarea,ă prină expirareaă
durateiă pentruă careă aă fostă încheiat,ă aă contractuluiă deă managementă încheiată întreă
Consiliulă Județeană Olt,ă reprezentată prină domnulă Paulă St<nescuă - Președinteă ală
ConsiliuluiăJudețeanăOltășiădomnulăDumitrescuăFloriană– manager (director) al Centrului 
JudeYeană pentruă Conservareaă şiă Promovareaă Culturiiă TradiYionaleă şiă Culturală Olt, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, cu 
modificările ulterioare. 

Art.2.ăÎncepândăcuădataădeă05.06.2018,ăseădesemneaz<ădomnul Dumitrescu Florian 
înă funcțiaă deă manageră (director), grad II - interimar al Centruluiă JudeYeană pentru 
ConservareaăşiăPromovareaăCulturiiăTradiYionaleăşiăCulturalăOlt,ăpân<ă laădataă începeriiă
execut<riiă unuiă nouă contractă deă management,ă dară nuă maiă multă deă 120ă deă zileă
calendaristice. 

Art.3. Consiliulă JudeYeană Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu - 
Președinteă ală Consiliuluiă Județeană Olt, vaă încheia cu domnul Dumitrescu Florian un 
contractă deă managementă pentruă perioadaă asigur<riiă interimatului,ă înă careă seă voră
prevedeaăexpresăatribuYiileăşiălimiteleădeăcompetenY<ăaleăacestuia. 

Art.4. Prezentaăhot<râre se comunic<ăDirecţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt și domnului Dumitrescu Florian în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 
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                                                                                 Secretarăalăjudețului 

                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 
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Prezentaăhot<râreăa fostăadoptat<ăcuăunănum<rădeă30 de voturiă„pentru”. 


