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HOTĂRÂRE 
- PROIECT – 

 
cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) 

Muzeului Județean Olt 
 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.1587/17.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- 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.1 alin.(1), art.2 lit. b), art.4, art.32 alin.(1) lit. b), art.36, art.37 și art.431 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la aprobarea 
transformării unor posturi, aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea 
numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire membri în Consiliul de Administrație al 
Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la numire în 
funcția de manager (director) al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 cu privire la aprobarea 
rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- prevederile art.14 alin.(1) lit. b) din Contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului 
Județean Olt și domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, manager al Muzeului 
Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, 
nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020, 

 
   În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d) și lit. f) și alin.(5) lit. d), art.182 alin.(1) și (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 01.03.2021, încetează prin expirarea duratei pentru care a 

fost încheiat contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 
domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt, și domnul Laurențiu – 
Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, manager al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat 
prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020. 
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Art.2. În termen de 5 zile de la încetarea Contractului de management, domnul Guțică- 
Florescu Laurențiu-Gerard are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost 
încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. 

Art.3. 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 Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard 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 
 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Nr.1587/17.02.2021 
 

                
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

     la Proiectul de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al managerului 
(directorului) 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost aprobate: numărul de personal, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de 
Organizare și Funcționare pentru Muzeul 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 instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managerul este persoana fizică ce a câştigat 
concursul de proiecte de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în 
condiţiile ordonanţei de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract 
individual de muncă şi nu are statut de funcţie 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. 

În urma susținerii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt - 
instituție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Olt a fost declarat ,,admis”, 
domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard. Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.35/28.02.2018, domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard a fost numit în funcția de 
manager (director) al Muzeului Județean Olt pe o perioadă de 3 ani, perioadă pentru care ulterior 
a fost încheiat contractul de management, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de 
management. 

Astfel, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Marius OPRESCU și 
managerul (directorul) Muzeului Județean Olt, domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, s-a 
încheiat Contractul de management înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, pentru perioada 01.03.2018 – 01.03.2021. 
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Contractul de management a fost modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 
și nr.3/23.01.2020. 

În temeiul prevederilor art.32 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 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.14 alin.(1) lit. b) din contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul 
Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, contractul încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

În consecință, se constată că, pe data de 01.03.2021 încetează contractul de management sus-
menționat, prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

În temeiul prevederilor art.36 și art.37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea 
verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu 
resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3).   

În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în 
cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele 
prevăzute în programul minimal. 

Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în 
contractul de management. 

În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului 
de management. 

Potrivit prevederilor art.15 din contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Laurențiu – 
Gerard GUȚICĂ – FLORESCU înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, evaluările sunt efectuate anual, după cum urmează: 

a) prima evaluare de la 01.03.2018-31.12.2018; 
b) a doua evaluare de la 01.01.2019-31.12.2019; 
c) evaluarea finală de la 01.01.2020 – 28.02.2021 (termen stabilit cu respectarea dispozițiilor 
art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008). 

Având în vedere cele expuse anterior, precum și faptul că rezultatele primelor 2 evaluări anuale 
ale domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard – manager al Muzeului Județean Olt sunt peste 8, în 
perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 Consiliul Județean Olt a organizat evaluarea finală a 
managementului Muzeului Județean Olt. 

Evaluarea s-a desfășurat in perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 și a fost făcută în baza 
prevederilor: 

- Ordonanţei 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; 

- Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 
28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.187/17.12.2021. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 a fost aprobat rezultatul final la evaluarea 

finală a managementului Muzeului Județean Olt, pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021, concretizat în 
nota finală 8,85, notă obținută de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard – manager al Muzeului Județean 
Olt. 

Potrivit prevederilor art.431 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care 
rezultatul evaluării finale, prevăzute la art.37 alin.(2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul 
de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit 
de autoritate.  

Ca urmare a notei finale obținute de către domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, manager al 
Muzeului Județean Olt la evaluarea finală a managementului, respectiv nota 8,85, contractul de management al 
acestuia încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. Consiliul Județean Olt va demara 
procedura privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de 
manager al Muzeului Județean Olt. 

 
Având în vedere: 

✓ 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.1 alin.(1), art.2 lit. b), art.4, art.32 alin.(1) lit.b), art. 36, art.37 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la aprobarea transformării 
unor posturi, aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, 



organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean 
Olt, numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările 
ulterioare; 

✓ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la numire în funcția de 
manager (director) al Muzeului Județean Olt; 

✓ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 cu privire la aprobarea rezultatului 
final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

✓ prevederile art.14 alin.(1) lit. b) din Contractul de management încheiat între Consiliul Județean 
Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul 
Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin 
actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020, 

  
 
propun următoarele: 

➢ încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de management 
încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al 
Consiliului Județean Olt și domnul GUȚICĂ – FLORESCU Laurențiu – Gerard, manager al 
Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și 
nr.3/23.01.2020, începând cu data de 01.03.2021; 

➢ în termen de 5 zile de la încetarea Contractului de management, domnul Guțică- Florescu 
Laurențiu- Gerard are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în 
vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                    
Serviciul Resurse Umane și                                                     Serviciul Resurse Umane și                                                   

Managementul Unităților Sanitare                                      
Nr. 1591/17.02.2021  
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al managerului 

(directorului) 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost aprobate: numărul de personal, organigrama, statul de funcții și 
Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Muzeul 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 instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managerul este persoana fizică ce a câştigat 
concursul de proiecte de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în 
condiţiile ordonanţei de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract 
individual de muncă şi nu are statut de funcţie 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. 

În urma susținerii concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt 
- instituție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Olt a fost declarat ,,admis”, 
domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard. Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.35/28.02.2018, domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard a fost numit în funcția de 
manager (director) al Muzeului Județean Olt pe o perioadă de 3 ani, perioadă pentru care ulterior 
a fost încheiat contractul de management, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de 
management. 
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Astfel, între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Marius OPRESCU 
și managerul (directorul) Muzeului Județean Olt, domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, 
s-a încheiat Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 
și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, pentru perioada 01.03.2018 – 01.03.2021. 

Contractul de management a fost modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, 
nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020. 

În temeiul prevederilor art.32 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 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.14 alin.(1) lit. b) din contractul de management încheiat între 
Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului 
Județean Olt și domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, contractul încetează la 
expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

În consecință, se constată că, pe data de 01.03.2021 încetează contractul de 
management sus-menționat, prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

În temeiul prevederilor art.36 și art.37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-

cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, 

şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile 

asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 

procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3).   

    În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor 
realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, 
altele decât cele prevăzute în programul minimal.   

 Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija 
autorităţii în contractul de management. 

În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată 
să organizeze evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management. 

Potrivit prevederilor art.15 din contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt 
și domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, evaluările sunt efectuate anual, 
după cum urmează: 
a) prima evaluare de la 01.03.2018-31.12.2018; 
b) a doua evaluare de la 01.01.2019-31.12.2019; 
c) evaluarea finală de la 01.01.2020 – 28.02.2021 (termen stabilit cu respectarea dispozițiilor 

art.37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008). 
  Având în vedere cele expuse anterior, precum și faptul că rezultatele primelor 2 
evaluări anuale ale domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard – manager al Muzeului 
Județean Olt sunt peste 8, în perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021  Consiliul Județean Olt a 
organizat evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt. 
  Evaluarea s-a desfășurat in perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 și a fost făcută în 
baza prevederilor: 

- Ordonanței 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; 

- Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 
01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2021. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 a fost aprobat rezultatul final la 
evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt, pentru perioada 01.03.2018 – 
28.02.2021, concretizat în nota finală 8,85, notă obținută de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – 
Gerard – manager al Muzeului Județean Olt. 
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Potrivit prevederilor art.431 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 cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art.37 alin.(2), este mai mare sau egal cu 
9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu 
cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate.  

Ca urmare a notei finale obținute de către domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, 
manager al Muzeului Județean Olt la evaluarea finală a managementului, respectiv nota 8,85, 
contractul de management al acestuia încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 
Consiliul Județean Olt va demara procedura privind organizarea concursului de proiecte de 
management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Olt. 

 
Având în vedere: 

✓ 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.1 alin.(1), art.2 lit. b), art.4, art.32 alin.(1) lit. b), art. 36, art.37 și art.431 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; 

✓ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la aprobarea 
transformării unor posturi, aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului 
de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare 
pentru Muzeul Județean Olt, numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la numire în funcția 
de manager (director) al Muzeului Județean Olt; 

✓ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/28.01.2021 cu privire la aprobarea 
rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

✓ prevederile art.14 alin.(1) lit. b) din Contractul de management încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului 
Județean Olt și domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, manager al Muzeului 
Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul 
Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, 
nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020, 
  

propunem următoarele: 
➢ încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de 

management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul GUȚICĂ – FLORESCU 
Laurențiu – Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele 
adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020, începând cu data de 
01.03.2021; 

➢ în termen de 5 zile de la încetarea Contractului de management, domnul Guțică- Florescu 
Laurențiu- Gerard are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate 
în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
ŞEF SERVICIU,                                                     ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                     

Serviciul Juridic - Contencios                               Serviciul Resurse Umane  și                        

Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                            Managementul Unităţilor Sanitare 

                                                                                                     Angela NICOLAE 

 

 

 Întocmit, 
 Catalin George LĂZĂRESCU 


