
  

HOTĂRÂRE    
cu privire la: - constatarea încetării contractului de management al managerului 

(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 
Cultural Olt 

 
   Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10115/20.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.10116/20.09.2018; 

- Raportul nr.10117/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10363/26.09.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.10355/26.09.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.10373/26.09.2018 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) și art.14 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 alin.(1), art.2 lit.b), art.32 alin.(1) lit.b), art.33, art.37 și art.431 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016 cu privire la: 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.47/29.03.2018 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.83/31.05.2018 cu privire la: 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt, desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între 
Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la Centrul Județean 
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pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub 
nr.368/31.05.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.135/30.08.2018 cu privire la: aprobarea 
Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către 
domnul Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a 
managementului nota 9,86; aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
analizei noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar 
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 
care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86; 

- prevederile art.1 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a analizei noului 
proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 
care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.135/30.08.2018, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Începând cu data de 02.10.2018, se constată încetarea, prin expirarea 

duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de management pentru perioada 
asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager 
(director) interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub 
nr.368/31.05.2018. 

Art.2. Începând cu data de 02.10.2018, se desemnează domnul Dumitrescu Florian 
în funcția de manager (director), grad II - interimar al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, până la data începerii 
executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 
calendaristice. 

Art.3. Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu - 
Președinte al Consiliului Județean Olt, va încheia cu domnul Dumitrescu Florian un 
contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor 
prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă ale acestuia. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 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 

 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   Secretar al județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
Slatina 27.09.2018 
Nr.157 
A.L.A./A.L.A./2ex. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 


