
 
   

 
H O T Ă R Â R E 

                                                 -  PROIECT - 
pentru îndreptarea erorii materiale 

din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.65 cu privire la 
aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, 
precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de 

concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 
management pentru Muzeul Județean Olt 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.5799/18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- prevederile art.37 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019 și completat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.62/26.03.2020. 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii 

Consiliului Județean Olt nr.65 cu privire la aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de 
proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management 
pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a 
secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la 
concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, adoptată în ședința ordinară a 
Consiliului Judetean Olt din data de 28.04.2022, în sensul că în loc de 28.04.2021, se va citi 
28.04.2022. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt, persoanelor nominalizate în Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.65/28.04.2022, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
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REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale 

din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.65 cu privire la 
aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat 

de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul 

Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului 
comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 

de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt 
  

 
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Judetean Olt din data de 28.04.2022 a 

fost înscris pentru analiză și dezbatere  Proiectul de hotărâre nr.67/20.04.2022 cu privire la 
aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și 
cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și 
desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management 
pentru Muzeul Județean Olt. 

În urma ședinței a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 65 cu privire la 
aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și 
cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și 
desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management 
pentru Muzeul Județean Olt. 

Dintr-o eroare materială de tehnoredactare, în cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii 
Consiliului Judetean Olt nr.65 a fost trecută data de 28.04.2021, în loc de data de 28.04.2022. 

Având în vedere cele anterior menționate, prin proiectul de hotărâre se propune 
îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean 
Olt nr.65, în sensul că în loc de 28.04.2021, se va citi 28.04.2022. 

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 JUDEŢEAN OLT                                                                      
Serviciul Resurse Umane şi                                                                  
Managementul Unităților Sanitare                                                    
Nr.5803/18.05.2022 
 

 
RAPORT 

 
la Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale 

din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.65 cu privire la 

aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, 

precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de 

concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management pentru Muzeul Județean Olt 

  

 

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Judetean Olt din data de 28.04.2022 a fost 

înscris pentru analiză și dezbatere  Proiectul de hotărâre nr.67/20.04.2022 cu privire la aprobarea 

Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean 

Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt. 

În urma ședinței a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 65 cu privire la 

aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 

Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt. 

Dintr-o eroare materială de tehnoredactare, în cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii 

Consiliului Judetean Olt nr.65 a fost trecută data de 28.04.2021, în loc de data de 28.04.2022. 

Având în vedere cele anterior menționate, prin proiectul de hotărâre se propune îndreptarea 

erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.65, în sensul 

că în loc de 28.04.2021, se va citi 28.04.2022. 

 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem 

aprobarea lui în forma prezentată. 

 
 

           ŞEF SERVICIU                                                             ŞEF SERVICIU 
Serviciul Juridic – Contencios                                Serviciul Resurse Umane şi  

         Alin – George RUȚĂ                              Managementul Unităților Sanitare  
                                                                                                                Laura BOCAI 
 
           
 
 
 

 
 
                                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                                       Mihaela BURCIU 


