
  
 

H O T Ă R Â R E    
 

cu privire la:  -  aprobarea rezultatului final obținut de domnul Florian DUMITRESCU în 
cadrul procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat pentru 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt; 
- aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian 
DUMITRESCU și a duratei noului contract de management; 
- încetarea contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt; 
- numirea managerului (directorului) Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 

 
   Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11487/23.10.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.11488/23.10.2018; 

- Raportul nr.11489/23.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.11578/24.10.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11583/24.10.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement; 

- Raportul nr.11586/24.10.2018 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) 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.4, art.5, art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art.20 
alin.(5)-(6), art.22 alin.(1), art.23, art.32 alin.(1) lit.b) 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 Capitolului VI din Anexa nr.1 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.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 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; 
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- 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 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 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.135/30.08.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.155/27.09.2018 cu privire la desemnarea 
comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru analiza 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.157/27.09.2018 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; 

- 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.10660/02.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
și Cultural Olt sub nr.856/02.10.2018; 

- proiectul de management al domnului Florian Dumitrescu înaintat cu adresa înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10436/27.09.2018; 

- procesul verbal încheiat de comisia de analiză a noului proiect de management 
nr.11391/19.10.2018, în care este consemnată nota finală obținută de domnul Florian Dumitrescu; 

- anunțul privind rezultatul final nr.11441/22.10.2018 la procedura privind organizarea și 
desfășurarea analizei proiectului de management la Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11410/19.10.2018, prin care domnul 
Florian Dumitrescu a declarat că nu contestă nota obținută la analiza noului proiect de management; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.457/22.10.2018 referitoare la: aprobarea 
rezultatului final obținut de domnul Florian DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului 
proiect de management elaborat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea proiectului de management elaborat de domnul 
Florian DUMITRESCU și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt, și domnul Florian DUMITRESCU – manager 
(director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11485/23.10.2018 și la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.901/23.10.2018, 

 
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. Se aprobă rezultatul final obținut de domnul Florian Dumitrescu în cadrul 
procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, concretizat în nota 9,60, consemnat 
în Procesul verbal al Comisiei de analiză nr.11391/19.10.2018. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, elaborat de domnul Florian Dumitrescu și 
înaintat prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10436/27.09.2018, precum și durata de 
3 ani a noului contract de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt, și domnul Florian Dumitrescu – manager 
(director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 

Art.3. Începând cu data de 01.11.2018, încetează contractul de management al 
managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt, și domnul Florian DUMITRESCU – manager 
(director) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 
Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.10660/02.10.2018 și la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.856/02.10.2018. 

Art.4. (1) Începând cu data de 01.11.2018, domnul Florian DUMITRESCU se numește în 
funcția de manager (director) – grad II, nivel studii S al Centrului Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 

(2) Domnul Florian DUMITRESCU va exercita funcția de manager (director) al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt în perioada 
01.11.2018-01.11.2021, în conformitate cu prevederile Contractului de management înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11485/23.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.901/23.10.2018. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.457/22.10.2018 referitoare la: aprobarea rezultatului final obținut de 
domnul Florian DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat 
pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 
aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU și a duratei pentru 
care se va încheia noul contract de management își încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7. 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 
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                                                                                       Secretar al județului 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
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