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H O T Ă R Â R E 
  

Referitoare  la:  numire  în funcţia de manager (director) al Bibliotecii  
                           Judeţene   Olt ,,Ion Minulescu”  

 
 
 
 
            Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.   9673  din  13.10.2014 cu privire la aprobarea 
proiectului  de hotărâre nr.  9674    din 13.10.2014 ; 

- procesul – verbal  nr. 9645 din 10.10.2014 cu rezultatele finale ale   
concursului de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru 
ocuparea postului de manager (director)  al  Bibliotecii  Judeţene Olt ,,Ion 
Minulescu”;  

- raportul nr. 9675 din 13.10.2014 al Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 9817  din 15.10.2014 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 9816  din 15.10.2014 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 9814  din 15.10.2014 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 9766   din 14.10.2014 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- prevederile Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 100 din 29.07.2013 cu 
privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Biblioteca Judeţeană Olt 
,,Ion Minulescu”;  

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 141 din 
19.06.2014 cu privire la  desemnare  manager (director)   interimar al Bibliotecii                                  
Judeţene ,,Ion Minulescu”;  

- prevederile Dispoziţei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 231 din 
10.09.2014  cu privire la aprobare Regulament  de organizare şi desfăşurare a 
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concursului de management și de soluționare a contestațiilor şi Caietul de 
obiective la concursul  de management pentru ocuparea postului de manager 
(director) al Bibliotecii Judeţene Olt ,,Ion Minulescu”; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 264 din 
13.10.2014 cu privire la  aprobare rezultat final,   plan   de management 
câştigător   şi   durată contract de management,  la concursul de management 
organizat  de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager 
(director)  al Bibilotecii   Județene Olt ,,Ion Minulescu”; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 265 din 
13.10.2014  cu privire la numirea  în funcţia de manager (director) al Bibliotecii 
Judeţene Olt ,,Ion Minulescu”;  

- prevederile art. 20 alin (5)  şi (6) și art. 29 alin. (3) și (4)   din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 269/2009, cu 
modificările   și completările ulterioare; 

- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii – cadru nr. 284/2010   privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art. 91 alin. (2), lit. e)  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
  Art. 1. (1) Domnul  CÂRSTEA Florian se numeşte în funcţia de  manager 
(Director, nivel S,  gradul II), al Bibliotecii Judeţene Olt ,,Ion Minulescu”. 
          (2) Numirea domnului  CÂRSTEA Florian în funcţia de manager (Director, 
nivel S,  gradul II)  al Bibliotecii Judeţene Olt ,,Ion Minulescu” se face urmare a 
rezultatului final al concursului de management organizat  de Consiliul Judeţean 
Olt pentru  ocuparea postului  de manager (director) al  Bibliotecii  Judeţene  Olt 
,,Ion Minulescu”, concretizat în nota finală de 9,55,  obţinută de domnul 
CÂRSTEA Florian,  conform  procesul – verbal  nr. 9645 din 10.10.2014  al 
Comisiei de concurs; 
    Art. 2. Pe perioada numirii  în funcţia de  manager (director) al Bibliotecii 
Judeţene ,,Ion Minulescu” contractul individual de muncă  al domnului CÂRSTEA 
Florin se suspendă.  
     Art.3. Drepturile salariale ale domnului CÂRSTEA Florin vor fi stabilite de 
Biblioteca  Judeţeană Olt ,,Ion Minulescu, în conformitate cu prevederile  Legii – 
cadru nr. 284/2010   privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările ulterioare. 
    Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 265 din 13.10.2014 cu  privire la numire 
manager (director)  al Bibliotecii  Judeţene ,,Ion Minulescu”, îşi încetează 
aplicabilitatea.     
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    Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 13.10.2014 şi se 
comunică  Direcţiei Economică, Buget – Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Bibliotecii Judeţene Olt ,,Ion Minulescu”  şi  domnului   CÂRSTEA 
Florianîn vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
        Contrasemnează                                                                                                                                                       

                                                                        Secretar  al  Judeţului                     
                                                                       Gabriel BULETEANU 
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