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H O T Ă R Â R E   
                                                                                                          

     cu privire la: constituire comisie de concurs şi 
comisie de solu ţionare a contesta ţiilor la 
concursul de proiecte de management   pentru   
ocuparea postului de Director al Centrului 
Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt 

 
- expunerea de motive nr. 1318 din 19.02.2010 cu privire la 

aprobarea proiectului de hotărâre nr. 1319 din 19.02.2010; 
- anun ţul nr. 1261 din 18.02.2010 pentru scoaterea la concurs al 

postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 

- raportul nr. 1320 din 19.02.2010 al Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- raportul nr. 1450 din 23.02.2010 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 1452 din 23.02.2010 al Comisiei Cultură,  Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 1453 din 23.02.2010  al Comisiei pentru Agricultură,  
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 68 din 
28.05.2009 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt; 
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- prevederile Dispozi ţiei Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 22 din 18.02.2010 referitoare la aprobare Regulament de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management 
pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt; 

- prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, 
muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 
culturale de drept public, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 269/2009,  cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 
de proiecte de management, regulamentului – cadru de organizare 
şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului cadru al 
caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, 
precum şi modelului – cadru recomandat pentru contractele de 
management, pentru instituţiile publice de cultură, 

     În temeiul art . 91 alin. (1) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare,  
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 
Art.1. Se constituie Comisia de concurs la concursu l de proiecte de 
management   pentru   ocuparea postului de Director al Centrului 
Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale şi 
Cultural Olt, în urm ătoarea componen ţă: 

1. Constantina B ĂLAN         - Consilier, grad profesional                 
superior - 

     Consiliul Jude ţean Olt;  
2. Aurelia GROSU                 - Cercet ător ştiin ţific - 

Reprezentant  Muzeul  Jude ţean 
Olt;   

           3. Lauren ţiu COMĂNESCU   -  Inspector   
      Reprezentant Direc ţia Jude ţeană 

pentru Cultur ă, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Na ţional 
Olt.                            
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Art.2. Se constituie Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor la 
concursul de proiecte de management  pentru   ocuparea postului de 
Director al Centrului Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt, în urm ătoarea componen ţă: 
           1. Nicolae GUGIU                   -  Director    
                                                                     Consiliul Jude ţean Olt ; 
 2. Ligia  PAVEL                        -  Director             

        Reprezentant Casa de Cultur ă 
,,Radu       Şerban” Caracal; 

            3. Bebica DEAC                     -  D irector 
                                                               Reprezentant Biblioteca     

Municipal ă ,,Virgil Carianopol” 
Caracal. 

Art.3. Se numeşte secretar  al Comisiei de concurs şi al Comisiei de 
solu ţionare a contesta ţiilor doamna Ştefania Vlad -  consilier juridic, 
grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, nivel studii S, gradaţia 
3, la Compartimentul Administraţie Publică Locală din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii delegate în cadrul 
Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare.                       
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Compartimentului 
Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor  
nominalizate în hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi  Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

             PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ                                                                                           
Secretar al jude ţului   

                                                                                Marin DOBRE 
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