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HOTĂRÂRE
cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de
concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt
pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt

-

-

-

-

-

-

-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.9122/19.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.9123/19.08.2019;
Raportul nr.9129/19.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.9534/28.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
Raportul nr.9453/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și
de Agrement;
Raportul nr.9520/28.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea
înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal,
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările ulterioare;
prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(2) din Ordonanța
Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.1 alin.(1), art.4 alin.(1), art.16 alin.(1)-(2) și art.17 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.63/24.04.2019 cu privire la constatarea
încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului
(directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;
Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între
Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului
Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) interimar al Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.4402/24.04.2019 și
la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.1094/24.04.2019;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.541/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin
detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către doamna Nicolae
Angela;
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.194/31.07.2019
referitoare la constatarea modificării raportului de serviciu, prin detașarea unui funcționar public
de conducere;
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.208/13.08.2019
referitoare la încetare delegare atribuții; modificarea raportului de serviciu prin exercitare cu
caracter temporar a unei funcții publice de conducere și stabilire drepturi salariale;

-

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019 cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat de
Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la
desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor;
- prevederile art.6 alin.(1) lit.e) și alin.(2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul
Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.114/25.07.2019;
- Anunțul public al concursului de proiecte de management nr.8751/06.08.2019, afișat pe site-ul
Consiliului Județean Olt și al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și la sediul celor 2
instituții,
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(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,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se înlocuiește doamna Nicolae Angela – membru în comisia de concurs la concursul
de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de
Cultura și Artă Olt, cu doamna Laura Bocai - consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, desemnată să exercite cu caracter temporar funcția publică de conducere de șef serviciu,
grad II la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt
nr.208/13.08.2019, pe perioada în care doamna Nicolae Angela este detașată la Instituția Prefectului –
Județul Olt, pe funcția publică de Prefect.
Art.2. Se înlocuiește doamna Bocai Laura – membru în secretariatul comisiei de concurs la
concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului
Județean de Cultura și Artă Olt, cu doamna Vlad Ștefania – Anișoara – consilier juridic, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
Art.3. Componența comisiei de concurs și a secretariatului comisiei de concurs la
concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul
Județean de Cultură și Artă Olt, prevăzute la art.2 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.114/25.07.2019 se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta
hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și persoanelor
nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.
PREŞEDINTE,
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al Județului
Marinela-Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”.

