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HOTĂRÂRE
cu privire la:
- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt;
- aprobarea continuării managementului de către managerul Muzeului Județean Olt
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.9375/19.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
9376/19.09.2017;
- raportul nr.9377/19.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- raportul nr.9529/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- raportul nr.9573/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- raportul nr.9581/22.09.2017 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.138/24.08.2017 cu privire la: aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului
pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului
Județean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare
și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor;
- prevederile art.2, art.3 alin.(1), art.4, art.5, art.12 alin.(8), art.13 alin.(1) și art.15 din
Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru
Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.138/24.08.2017;
- Raportul final nr.9054/12.09.2017 privind evaluarea finală a managementului Muzeului
Județean Olt realizat în perioada 30.12.2014 - 30.12.2017;
- adresa Consiliului Județean Olt nr.9066/12.09.2017, prin care i-a fost adus la cunoștința
managerului Muzeului Județean Olt, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisie;
- comunicarea nr.9313/18.09.2017, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința
publică rezultatul final al 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 și desfășurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului
de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
- prevederile art.II din Ordonanța de Urgență nr.68/2013 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2014;

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003,
republicată;
- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.15 alin.(1), art.25, art.36, art.37, art.38
alin.(1) și (3), art.40, art.41 alin.(1) și (3), art.42 alin.(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 administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1 Se aprobă rezultatul final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean
Olt, pentru perioada 30.12.2014 - 30.12.2017, concretizat în nota finală 9,72, notă obținută de
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, conform
Raportului final nr.9054/12.09.2017 al comisiei de evaluare.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Muzeul Județean Olt de către domnul
Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard - manager al Muzeului Județean Olt.
Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Guțică-Florescu
Laurențiu-Gerard, se poate 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, Muzeului Județean Olt, domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard,
în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției
Prefectului – județul Olt.
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Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Marinela – Elena ILIE

Slatina
Nr.153/25.09.2017
Ș.V/Ș.V./2ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru”

