
 

  

 
HOTĂRÂRE    

       - PROIECT- 
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului 

(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt 

 
 

    Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare nr.2040/ 23.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

-   prevederile art.2 lit. b), art.32 alin.(1) lit.b) și art.33 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. 193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 
Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și 
a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/28.10.2021 cu privire la constatarea 
încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului 
Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al 
Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu privire 
la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean 
Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21. 
02.2022, 
 
  În temeiul art.173 alin.(1) lit. a),lit. d) și lit. f), alin.(5) lit. d), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

 Art.1 Începând cu data de 21.02.2022, 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 Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului 

Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean 

Olt sub nr.786/25.10.2021. 
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  Art.2 (1) Începând cu data de 21.02.2022, se desemnează domnul Smarandache Gheorghe 

– inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt în funcția de manager (director), grad II, interimar al Muzeului 

Județean Olt. 

          (2) Conducerea interimară a Muzeului Județean Olt se asigură până la data începerii 

executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, 

perioadă în care Consiliul Județean Olt organizează concursul de proiecte de management. 

         Art.3 (1) Se aprobă încheierea Contractului de management pentru perioada asigurării 

interimatului Muzeului Județean Olt, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 

Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager 

(director) interimar al Muzeului Județean Olt, contract înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21. 02.2022. 

     (2) Domnul Smarandache Gheorghe va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

      Art.4 Contractul individual de muncă al domnului Smarandache Gheorghe – inspector de 

specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt se suspendă pe perioada exercitării managementului interimar la Muzeul Județean Olt. 

  Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu privire la constatarea încetării 

contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, 

precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt. 

  Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Muzeului Județean Olt, domnului Smarandache Gheorghe în vederea aducerii la 

îndeplinire  Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    AVIZAT, 
                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
 



 

  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt 
 

 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 

         În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție publică de 
cultură, cu personalitate juridică. 
         Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, conserva, 
cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii 
materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane precum și ale mediului 
înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. 

Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice este reglementată prin: 
▪ Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, modificată și completată 

prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 
▪ Ordonanța de urgență 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. 

          Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020, muzeele și colecțiile 
publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor Legii nr.311/2003 
și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea 
căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
          Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura 
organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și 
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt. 

 
II.CONDUCEREA MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 

        Prin Ordonanța de urgență 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, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care 
organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale. 
       Conform prevederilor art.2 lit. b) din Ordonanța de urgență 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, managerul este persoana fizică ce a câștigat 
concursul de proiecte de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în 
condițiile ordonanței de urgență; managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract 
individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică. 

         Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs 
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de proiecte de management, în condițiile ordonanței de urgență sus-menționate, iar 
câștigătorul concursului, cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul 
instituției - directorul general sau, după caz, directorul, denumit în continuare manager. 

Potrivit prevederilor art. 33 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de 
management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

         Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 166/28.10.2021, domnul Smarandache Gheorghe  - 
inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt a fost numit, începând cu data de 25.10.2021, în funcția de manager (director), 
grad II - interimar al Muzeului Județean Olt pentru o perioadă de cel mult 120 de zile calendaristice. 

Între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului 
Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului 
Județean Olt, s-a încheiat contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean Olt sub 
nr.786/25.10.2021. 

 

III.ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT AL MANAGERULUI (DIRECTORULUI) 
INTERIMAR AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 
 
 

În temeiul prevederilor art.32 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, contractul de management încetează prin expirarea duratei pentru care 
a fost încheiat. 

Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din contractul de management pentru perioada asigurării 
interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager (director) 
interimar al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.786/25.10.2021, contractul de management s-a încheiat pe durată 
determinată, de cel mult 120 de zile, producând efecte de la data de 25.10.2021 până cel târziu 
la data de 21.02.2022. 

În consecință, pe data de 21.02.2022 încetează contractul de management sus-menționat, 
prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice pe teritoriul României și a importanței 
măsurilor stabilite prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt pentru prevenirea și 
gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului 
Județean Olt și a instituțiilor din subordine nu a fost posibilă întocmirea Caietului de obiective 
pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt. 

Conform prevederilor art.1 alin. (1) din Hotărârea 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, Președintele Consiliului Județean 
Olt este împuternicit pentru a dispune numirea, suspendarea, modificarea și încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru 
conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt. 

Astfel, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu privire la 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al 
Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, începând cu data de 21.02.2022, domnul Smarandache 
Gheorghe a fost numit manager (director) interimar al Muzeului Județean Olt, până la data 
începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 
calendaristice.  

Între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt, și domnul Smarandache Gheorghe a fost încheiat Contractul de 
management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean Olt, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21.02.2022. 

Potrivit dispozițiilor art.1 alin. (2) din Hotărârea 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, măsurile stabilite conform alin. (1) sunt valabile 
numai în perioada dintre ședințele Consiliului Județean, de la apariția cazurilor care impun 



măsurile respective, până la prima ședință ordinară a Consiliului Județean, în care se va 
adopta o hotărâre cu privire la aprobarea măsurilor stabilite temporar prin dispoziție. 

Având în vedere cele prezentate, dar și faptul că prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Olt după emiterea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 
se va desfășura în data de 24.02.2022, a fost inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al 
Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt.  

La data adoptării prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt  nr. 
51/18.02.2022 își încetează aplicabilitatea.  

 
 

Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

-   prevederile art.2 lit. b), art.32 alin.(1) lit.b) și art.33 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. 193/22.12.2021 cu privire la 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/28.10.2021 cu privire la constatarea 
încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului 
Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al 
Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu privire 
la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean 
Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21. 
02.2022, 
 

propunem, începând cu data de 21.02.2022, următoarele: 
 
➢ constatarea încetării, 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 Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean 
Olt sub nr.786/25.10.2021; 

➢ desemnarea domnului Smarandache Gheorghe - inspector de specialitate, grad 
profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt în funcția de manager (director), grad II, interimar al Muzeului Județean Olt; 

➢ conducerea interimară a Muzeului Județean Olt se asigură până la data începerii 
executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 
calendaristice, perioadă în care Consiliul Județean Olt organizează concursul de 
proiecte de management; 

➢ aprobarea încheierii Contractului de management pentru perioada asigurării 
interimatului Muzeului Județean Olt, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 
domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul 
Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului Județean Olt, 
contract înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.154/21. 02.2022; 



➢ domnul Smarandache Gheorghe va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

➢ suspendarea contractului individual de muncă al domnului Smarandache Gheorghe - 
inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pe perioada exercitării managementului 
interimar la Muzeul Județean Olt. 

➢ încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.51/18.02.2022 cu privire la constatarea încetării contractului de management al 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

        

 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        

Serviciul Resurse Umane și        

Managementul Unităților Sanitare      

Nr. 2044/23.02.2022  

 

 

RAPORT 
         la Proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt 

 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 
 

         În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție publică de 
cultură, cu personalitate juridică. 
         Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, 
conserva, cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, 
mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane precum și ale 
mediului înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. 

Activitatea muzeelor și a colecțiilor publice este reglementată prin: 
▪ Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, modificată și completată 

prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 
▪ Ordonanța de urgență 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. 

          Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020, muzeele și colecțiile 
publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor Legii nr.311/2003 
și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea 
căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
          Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura 
organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și 
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt. 

 

II. CONDUCEREA MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 
 

        Prin Ordonanța de urgență 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, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de 
cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale. 
       Conform prevederilor art.2 lit. b) din Ordonanța de urgență 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, managerul este persoana fizică ce a câștigat 
concursul de proiecte de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în 
condițiile ordonanței de urgență; managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract 
individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică. 

         Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs 
de proiecte de management, în condițiile ordonanței de urgență sus-menționate, iar 
câștigătorul concursului, cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul 
instituției - directorul general sau, după caz, directorul, denumit în continuare manager. 

Potrivit prevederilor art. 33 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract 
de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

         Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 166/28.10.2021, domnul Smarandache Gheorghe  - 
inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean 
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de Cultură și Artă Olt a fost numit, începând cu data de 25.10.2021, în funcția de manager (director), 
grad II - interimar al Muzeului Județean Olt pentru o perioadă de cel mult 120 de zile calendaristice. 

Între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului 
Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului 
Județean Olt, s-a încheiat contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean Olt sub 
nr.786/25.10.2021. 

 

III. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT AL MANAGERULUI 
(DIRECTORULUI) INTERIMAR AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 
În temeiul prevederilor art.32 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, contractul de management încetează prin expirarea duratei pentru care 
a fost încheiat. 

Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din contractul de management pentru perioada 
asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe – manager 
(director) interimar al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11102/25.10.2021 și la Muzeul Județean Olt sub nr.786/25.10.2021, contractul de management 
s-a încheiat pe durată determinată, de cel mult 120 de zile, producând efecte de la data de 
25.10.2021 până cel târziu la data de 21.02.2022. 

În consecință, pe data de 21.02.2022 încetează contractul de management sus-menționat, 
prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice pe teritoriul României și a importanței 
măsurilor stabilite prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt pentru prevenirea 
și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul 
Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din subordine nu a fost posibilă întocmirea Caietului 
de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt. 

Conform prevederilor art.1 alin. (1) din Hotărârea 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, Președintele Consiliului Județean 
Olt este împuternicit pentru a dispune numirea, suspendarea, modificarea și încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru 
conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt. 

Astfel, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu privire 
la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al 
Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, începând cu data de 21.02.2022, domnul Smarandache 
Gheorghe a fost numit manager (director) interimar al Muzeului Județean Olt, până la data 
începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 
calendaristice.  

Între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt, și domnul Smarandache Gheorghe a fost încheiat Contractul de 
management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean Olt, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21.02.2022. 

Potrivit dispozițiilor art.1 alin. (2) din Hotărârea 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, măsurile stabilite conform alin. (1) sunt valabile 
numai în perioada dintre ședințele Consiliului Județean, de la apariția cazurilor care impun 
măsurile respective, până la prima ședință ordinară a Consiliului Județean, în care se va 
adopta o hotărâre cu privire la aprobarea măsurilor stabilite temporar prin dispoziție. 

Având în vedere cele prezentate, dar și faptul că prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Olt după emiterea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.51/18.02.2022 se va desfășura în data de 24.02.2022, a fost inițiat Proiectul de hotărâre cu 
privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt.  

La data adoptării prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt  nr. 
51/18.02.2022 își încetează aplicabilitatea.  
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Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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 art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

-   prevederile art.2 lit. b), art.32 alin.(1) lit.b) și art.33 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. 193/22.12.2021 cu privire la 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/28.10.2021 cu privire la 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.51/18.02.2022 cu 
privire la constatarea încetării contractului de management al managerului 
(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului Muzeului Județean 
Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Smarandache Gheorghe, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul Județean Olt sub nr.154/21. 
02.2022, 
 
 

propunem, începând cu data de 21.02.2022, următoarele: 

➢ constatarea încetării, 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 Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al 
Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11102/25.10.2021 și 
la Muzeul Județean Olt sub nr.786/25.10.2021; 

➢ desemnarea domnului Smarandache Gheorghe - inspector de specialitate, grad 
profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt în funcția de manager (director), grad II, interimar al Muzeului Județean Olt; 

➢ conducerea interimară a Muzeului Județean Olt se asigură până la data începerii 
executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 
calendaristice, perioadă în care Consiliul Județean Olt organizează concursul de 
proiecte de management; 

➢ aprobarea încheierii Contractului de management pentru perioada asigurării 
interimatului Muzeului Județean Olt, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 
domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul 
Smarandache Gheorghe – manager (director) interimar al Muzeului Județean Olt, 
contract înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1916/21.02.2022 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.154/21. 02.2022; 

➢ domnul Smarandache Gheorghe va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

➢ suspendarea contractului individual de muncă al domnului Smarandache Gheorghe - 
inspector de specialitate, grad profesional I la Biroul resurse umane din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, pe perioada exercitării managementului interimar la 
Muzeul Județean Olt. 

➢ încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.51/18.02.2022 cu privire la constatarea încetării contractului de management al 
managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt. 
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Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
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