
  
 

 

H O T Ă R Â R E 
 
cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene 
Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii 
Slatina; 

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerii 
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt,  Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii 
Populare de Arte și Meserii Slatina. 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3468/11.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3469/11.04.2017; 
- Raportul nr.3470/11.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.4123/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Raportul nr.4155/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 
- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.13042/30.12.2014 și la 

Muzeul Județean Olt sub nr.394/30.12.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul 
STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – 
FLORESCU, directorul (managerul) Muzeului Județean Olt, pentru perioada 30.12.2014 – 
30.12.2017; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub 
nr.317/05.06.2015, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele 
Consiliului Județean Olt și domnul Florian DUMITRESCU, directorul (managerul) Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 05.06.2015 – 
05.06.2018; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11114/20.11.2014 și la 
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.909/20.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat 
între domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Florian CÂRSTEA, 
directorul (managerul) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, pentru perioada 20.11.2014 – 
13.10.2018; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.5739/01.06.2016 și la Școala 
Populară de Arte și Meserii Slatina sub nr.416/01.06.2016, cu modificările ulterioare, încheiat între 
domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul PINTEA Vivi – Viorel, 
directorul (managerul) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina pentru perioada 01.06.2016-
01.06.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017 cu privire la: aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile 
publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; desemnarea comisiilor de 
evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a 
contestațiilor; 
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- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și alin.(2) pct.1-4, art.3 alin.(1), art.4, art.5 pct.1-4, art.13 alin.(8), 
art.14 alin.(1) și art.16 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017; 

- Raportul final nr.2964/30.03.2017 privind evaluarea anuală a managementului Bibliotecii 
Județene Olt „Ion Minulescu” realizat în perioada 01.01.2016-31.12.2016; 

- Raportul final nr.3080/03.04.2017 privind evaluarea managementului Muzeului Județean Olt 
realizat în perioada 01.01.2016-31.12.2016; 

- Raportul final nr.3146/04.04.2017 privind evaluarea managementului Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt realizat în perioada 
01.01.2016-31.12.2016; 

- Raportul final nr.3224/05.04.2017 privind evaluarea anuală a managementului Școlii Populare 
de Arte și Meserii Slatina realizat în perioada 01.06.2016-31.12.2016; 

- adresele Consiliului Județean Olt nr.3035/31.03.2017, nr.3138/04.04.2017, nr.3193/05.04.2017 și 
nr.3328/06.04.2017, prin care au fost aduse la cunoștința managerilor Bibliotecii Județene Olt „Ion 
Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, nota finală şi concluziile 
rapoartelor întocmite de comisie; 

- comunicările nr.3263/06.04.2017, nr.3334/07.04.2017, nr.3383/10.04.2017 și nr.3463/11.04.2017, 
prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatele finale ale evaluării; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru 
al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

- prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2) și art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 
privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(2) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 
- prevederile art.1 alin.(1), art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.23, art.24, art.25 alin.(1), art.36, art.38 

alin.(1) și (3), art.39, art.40, art.41 alin.(1) și (3), art.42 alin.(2) și (4) și art.43 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, 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.e), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 
art.115 alin.(1) lit.c) 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) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii 
Județene Olt „Ion Minulescu”, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, concretizat în nota 
finală 9,58, notă obținută de domnul Cârstea Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt 
„Ion Minulescu”, conform Raportului final nr.2964/30.03.2017 al comisiei de evaluare. 

(2) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean 
Olt, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,46, notă obținută de 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, conform 
Raportului final nr.3080/03.04.2017 al comisiei de evaluare. 

(3) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 
01.01.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,90, notă obținută de domnul Dumitrescu 
Florian – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, conform Raportului final nr.3146/04.04.2017 al comisiei de 
evaluare. 



(4) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de 
Arte și Meserii Slatina, pentru perioada 01.06.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,74, 
notă obținută de domnul Pintea Vivi-Viorel – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii 
Slatina, conform Raportului final nr.3224/05.04.2017 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea exercitării contractului de management pentru: 
- domnul Cârstea Florian - manager al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; 
- domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt; 
- domnul Dumitrescu Florian – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 
- domnul Pintea Vivi-Viorel – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Cârstea Florian, 

domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, domnul Dumitrescu Florian și domnul Pintea Vivi-

Viorel se pot adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile Legii 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 

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

Consiliului Județean Olt, Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 

Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, domnului Cârstea Florian, domnului Guțică-

Florescu Laurențiu-Gerard, domnului Dumitrescu Florian și domnului Pintea Vivi-Viorel, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului 

– Județul Olt. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru”  


