
  
 

 

 HOTĂRÂRE 
    

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de Manager (director) al Muzeului 
Județean Olt  

 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.7201/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.7202/19.07.2017; 
- raportul nr.7203/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- raportul nr.7453/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.7488/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- raportul nr.7476/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 36/26.04.2001 cu privire la înființarea, 

organizarea și funcționarea a Muzeului Județean Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la transformarea 

unor posturi, reorganizarea 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.189/18.12.2014 cu privire la numirea în 
funcția de Manager (director) al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin 
Președinte – domnul Paul Stănescu și domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – 
manager (director) al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13042/30.12.2014 și la Muzeu Județean Olt sub nr.394/30.12.2014, modificat prin 
actul adițional nr.1/31.08.2015, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9468/31.08.2015 și la Muzeul Județean Olt sub nr.425/31.08.2015, actul adițional 
nr.2/30.12.2015, actul adițional nr.3/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr.876/30.01.2017 și la Muzeul Județean Olt sub nr.32/30.01.2017 și actul adițional 
nr.4/22.02.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1601/22.02.2017 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.78/22.02.2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, 
republicată; 

- prevederile art.1, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 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 art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) 
lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice și pct.1 de la lit.a) - Funcţii de conducere din Titlul II. (Alte muzee) al 
Capitolului III. („Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România”) din Anexa 
nr.III (,,Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România”) la legea – cadru, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera 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 hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – 
manager (director), gradul II, nivel studii S, clasa de salarizare 76 la Muzeul Județean Olt, se 
reîncadrează în funcția de conducere de manager (director), gradul II. 

Art.2 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. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZA    
                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru. 


