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H O T Ă R Â R E   
 
     cu privire la: constituire comisie de concurs şi 

comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
proiecte de management organizat pentru ocuparea 
posturilor de Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
şi al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii                                                                        
Tradiţionale „DOINA OLTULUI” 

 
- expunerea de motive nr. 10.893 din 23.11.2012 cu privire la aprobarea 

proiectului de hotărâre nr. 10.894 din 23.11.2012; 
- anunţul nr. 10.888 din 22.11.2012 pentru scoaterea la concurs a  posturilor de 

Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii şi al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI”; 

- raportul nr. 10.895 din 23.11.2012  al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr. 11.054 din 27.11.2012 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 11.056 din 27.11.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 11.057 din 27.11.2012 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 108 din  27.09.2012 cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, Regulament 
de organizare şi funcţionare, Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2012 – 
2013 şi înlocuire membru al Consiliului de Administraţie la Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 133  din  
24.10.2012; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 110 din 27.09.2012 cu 
privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a funcţiei de conducere de 
Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii; 



 2

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 95 din 25.08.2011 cu privire 
la aprobare organigramă, număr de personal, şi stat de funcţii pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 80 din 30.07.2008 cu privire 
la delegare atribuţii;                                                                                                                                                                                                         

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 774 din 
22.11.2012 referitoare la aprobare Regulament de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte management pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;                                           

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii 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 f) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 
         Art.1. Se constituie Comisia de concurs la concursul de proiecte de 

management organizat pentru ocuparea posturilor de Director al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii şi al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „DOINA OLTULUI” în următoarea componenţă:                                                                       

-  Constantina BĂLAN                   -         Şef Serviciu 
                                                     Consiliul Judeţean Olt;  

-  Gheorghe SMARANDACHE       -          Director 
           Centrul Cultural „Eugen                      

IONESCU” Slatina;   
-   Iliuţă BRĂILEANU                      -            Director 

                                                                           Palatul copiilor „Adrian    BĂRAN” 
Slatina.                            

       Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
proiecte de management organizat pentru ocuparea posturilor de Director al 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii şi al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI” în următoarea componenţă:                                                                                                     
            -  Nicolae GUGIU                   -             Director  executiv 
                                                                          Consiliul Judeţean Olt ; 
            -  Ilie HĂU                               -               Preşedinte             

         Asociaţia Culturală Artistică   Lyra; 
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            -  Nicolae POPA                     -                 Referent 
                                                                Centrul  Judeţean pentru  
                                                                Conservarea şi Promovarea                            

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
 Art.3. Se numeşte secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor doamna Ştefania - Anişoara VLAD - consilier juridic, 
grad profesional principal, nivel studii S, la Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.                       

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
persoanelor nominalizate la art. 1- 3 în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE    
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                                                                             
CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                            
Secretar al judeţului   

                                                                                        Marin DOBRE 
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