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REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager 
(director general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de 
management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și 
Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al 
managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, 
precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt 
 
 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
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, reglementează 
cadrul juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole 
sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în 
subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean 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, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul 

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

Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 

personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 

finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, sediul administrativ al instituției nou 

înființate fiind în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama 

și statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, 

conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează: 
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Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere                0                          8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                          0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                     0           166                166 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este 
înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare. 

Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, angajat cu contract individual de muncă, a fost 
preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, în condițiile legii, conform 
organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.  

  
 

II. CONDUCEREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu personalitate 
juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Conform prevederilor art.18 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, conducerea instituțiilor 
de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, după caz, de un director, 
persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat.  

Prin 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 şi completările ulterioare, 
a fost reglementat managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară 
activităţi cultural – artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.   

Conform prevederilor art.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managerul este 
persoana fizică ce a câştigat concursul de proiecte de management şi a încheiat un contract de management 
cu autoritatea, în condiţiile ordonanţei de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu 
contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică. 

Potrivit prevederilor art.2 lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, contractul de 
management este contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi manager, 
prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna administrare a 
activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă. 

Conform prevederilor art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managementul 
instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:   

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;   
b) are capacitate deplină de exerciţiu;   
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;   
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;   
e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate. 
 

Potrivit prevederilor art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în situaţiile de 

încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează prin ordin sau dispoziţie 

o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la 

data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management în 

maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar. 

În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o altă 

instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe întreaga 

perioadă de exercitare a mandatului de interimat. 

Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru 

manager.  
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Prin excepţie de la prevederile art.24 din ordonanță, autoritatea va încheia cu persoana 

desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor 

prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă. 

Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de 

management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

 

Funcția de manager (director general/director), grad II, nivel studii S, se regăsește la poziția nr.1 

de la lit.a) - Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de spectacole sau concerte) al Capitolului 

I. („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din 

Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" UNITĂŢI DE CULTURĂ”) 

la Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.130/29.08.2019 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, începând cu data de 29.08.2019, a fost desemnat domnul Vivi – Viorel  

PINTEA în funcția de manager (director general), grad II, interimar al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, până la data începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de 

zile calendaristice. 

În acest sens, s-a 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, contractul de management pentru perioada asigurării 

interimatului, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură 

și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019. 

 

 

III. REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT DE 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER (DIRECTOR GENERAL) 

AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.128/29.08.2019, a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de 

proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și 

au fost desemnate comisia de concurs și secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de 

management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

Cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9477/27.08.2018, domnul PINTEA Vivi-

Viorel a depus Proiectul de management pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

 

Analiza și notarea proiectului de management depus au fost făcute în conformitate cu: 

- prevederile Ordonanței 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 Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfășurare 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 Caietului de obiective pentru concursul 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.96/27.06.2019; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 
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precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și 
desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.114/25.07.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.128/29.08.2019. 

 
În urma desfășurării celor două etape ale concursului, prin rezultatul final nr.10343/17.09.2019, 

afișat la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Olt și ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, a 
fost adus la cunoștință publică rezultatul final al concursului, precum și lista nominală a candidaților, 
astfel: 

 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul final al 
concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de 
management  se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, actul 
administrativ prin care se aprobă rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și 
durata pentru care se va încheia contractul de management poate fi atacat în justiție în condițiile Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.22 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 
de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor 
art.20 alin.(4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a negocia, pe baza 
proiectului de management, clauzele contractului de management. 

În temeiul prevederilor art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de 

management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de 

management. 

Pentru aceste considerente și având în vedere: 
- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1) 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.2 lit.b) și f), art.3, art.4, art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art.20 alin.(5)-(6), 
art.22 alin.(1), art.23, art.32 alin.(1) lit.e) și art.33 din Ordonanţa de Urgenţă 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 poziției nr.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de 
spectacole sau concerte) al Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte 
naţionale ori de importanţă naţională”) din Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII 
BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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; 

Nr. 

Crt

. 

Numele și 

prenumele 

candidatului                       

 

Funcția pentru 

care candidează 

Nota 

finală 

  

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

Observaţii 

1. Pintea Vivi - 

Viorel 

Manager (director) 

al Centrului 

Județean de 

Cultura și Artă Olt 

9,61 P ADMIS  - 
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- 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.128/29.08.2019;  

- proiectul de management al domnului Vivi – Viorel Pintea depus cu cererea înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9477/27.08.2019; 

- raportul final nr.10159/12.09.2019 privind concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt; 

- rezultatul final nr.10179/13.09.2019 la concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10321/17.09.2019, prin care domnul Vivi – 
Viorel Pintea  a declarat că nu contestă procedura de organizare a concursului de proiecte de 
management; 

- prevederile art.3 din 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.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură 
și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

• aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

• aprobarea proiectului de management pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, elaborat de 
domnul Vivi-Viorel Pintea și depus cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9477/27.08.2019, precum și a duratei de 4 ani a contractului de management ce va fi încheiat 
între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului 
Județean Olt, și domnul Vivi-Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

• încetarea, începând cu 26.09.2019, a contractului 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.9635/29.08.2019 
și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, ca urmare a ocupării postului 
prin concurs; 

• numirea, începând cu 26.09.2019, a domnului Vivi-Viorel Pintea în funcția de manager (director 
general), grad II al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

• domnul Vivi-Viorel Pintea exercită funcția de manager (director general), grad II al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt în perioada 26.09.2019 – 26.09.2023, în conformitate cu prevederile 
Contractului de management ce va fi încheiat cu Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt; 

• pe baza Proiectului de management, Președintele Consiliului Județean Olt, în calitate de 
ordonator principal de credite, și domnul Vivi – Viorel Pintea, manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, vor negocia clauzele contractuale și vor semna contractul 
de management. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condiţiile prevăzute de lege și propun aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
MARIUS OPRESCU 



  

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                               -PROIECT- 
cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat 

de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de 

domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei 
contractului de management, încetarea contractului de management al managerului 

(directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu 
privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.10506/19.09.2019 la Proiectul de hotărâre nr.10507/19.09.2019; 
- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1) 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.2 lit.b) și f), art.3, art.4, art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art.20 
alin.(5)-(6), art.22 alin.(1), art.23, art.32 alin.(1) lit.e) și art.33 din Ordonanţa de Urgenţă 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 poziției nr.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de 
spectacole sau concerte) al Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau 
concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din Anexa nr.III (,,FAMILIA 
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la Legea 
– cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.128/29.08.2019;  

- proiectul de management al domnului Vivi – Viorel Pintea depus cu cererea înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9477/27.08.2019 ; 

- raportul final nr.10159/12.09.2019 privind concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

- rezultatul final nr.10179/13.09.2019 la concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10321/17.09.2019, prin care domnul 
Vivi – Viorel Pintea  a declarat că nu contestă procedura de organizare a concursului de 
proiecte de management; 
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- prevederile art.3 din 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.9635/29.08.2019 
și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, 

 
      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, completată prin Ordonanța de Urgență nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, concretizat în nota 9,61 – obținută de domnul Vivi – Viorel 
Pintea, consemnat în raportul final nr.10159/12.09.2019. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 
elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea și depus cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.9477/27.08.2019, precum și durata de 4 ani a contractului de management ce va fi 
încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt, și domnul Vivi-Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art.3. Începând cu data de 26.09.2019, încetează 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.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub 
nr.3041/29.08.2019, ca urmare a ocupării postului prin concurs. 

Art.4. (1) Începând cu data de 26.09.2019, domnul Vivi – Viorel PINTEA se numește în 
funcția de manager (director general), grad II al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

(2) Domnul Vivi-Viorel Pintea exercită funcția de manager (director general), grad II al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în perioada 26.09.2019 – 26.09.2023, în conformitate 
cu prevederile Contractului de management ce va fi încheiat cu Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt. 

(3) Pe baza Proiectului de management, Președintele Consiliului Județean Olt, în calitate 
de ordonator principal de credite, și domnul Vivi – Viorel Pintea, manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, vor negocia clauzele contractuale și vor semna 
contractul de management. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

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

Consiliului Județean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și domnului Vivi – Viorel  

PINTEA în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
                                                                                       AVIZAT,  

                                                                                      Secretar al județului 
                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 
 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        
Serviciul Resurse Umane și                                   
Managementul Unităților Sanitare                             
Nr.10514/19.09.2019 

 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de 

management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director 
general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de management 

elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și Artă Olt și a duratei 
contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului 

general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, precum și cu privire la numirea 
managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 
 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
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, reglementează cadrul 
juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, 
al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile 
de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în subordinea autorităților 
administrației publice centrale sau locale.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean 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, s-a aprobat, începând cu data de 01.01.2019, înființarea Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean 

OIt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt,  Școala Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului". 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 

personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, 

finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, sediul administrativ al instituției nou 

înființate fiind în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Prin hotărârea sus menționată au mai fost aprobate numărul de personal, organigrama și 

statul de funcții pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, la nivelul a 166 posturi, conform 

anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

Funcția/ Număr posturi      Ocupate     Vacante       Total 
Nr. total de funcții contractuale de conducere                0                          8                    8 
Nr. total de funcții contractuale de execuție                            0          158                158 
Nr. total de funcții contractuale din instituție                     0           166                166 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
este înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 
ulterioare. 

Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, angajat cu contract individual de muncă, a 
fost preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, în condițiile legii, 
conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre.   



II. CONDUCEREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Conform prevederilor art.18 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, 
după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat.  

Prin 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 şi completările 
ulterioare, a fost reglementat managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi 
desfăşoară activităţi cultural – artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.   

Conform prevederilor art.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managerul 
este persoana fizică ce a câştigat concursul de proiecte de management şi a încheiat un contract de 
management cu autoritatea, în condiţiile ordonanţei de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu 
este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică. 

Potrivit prevederilor art.2 lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, contractul de 
management este contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi 
manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna 
administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă. 

Conform prevederilor art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, managementul 
instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:   

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;   
b) are capacitate deplină de exerciţiu;   
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;   
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;   
e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate. 
 

Potrivit prevederilor art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în situaţiile de 

încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează prin ordin sau 

dispoziţie o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în 

maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs 

de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar. 

În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o 

altă instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe 

întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat. 

Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut 

pentru manager.  

Prin excepţie de la prevederile art.24 din ordonanță, autoritatea va încheia cu persoana 

desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor 

prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă. 

Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de 

management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

 

Funcția de manager (director general/director), grad II, nivel studii S, se regăsește la poziția 

nr.1 de la lit.a) - Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de spectacole sau concerte) al 

Capitolului I. („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă 

naţională”) din Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" 



UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.130/29.08.2019 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, începând cu data de 29.08.2019, a fost desemnat domnul Vivi 

– Viorel  PINTEA în funcția de manager (director general), grad II, interimar al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, până la data începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai 

mult de 120 de zile calendaristice. 

În acest sens, s-a 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, contractul de management pentru perioada asigurării 

interimatului, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură 

și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019. 

 

 

III. REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT 

DE CONSILIUL JUDEȚEAN OLT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER (DIRECTOR 

GENERAL) AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.128/29.08.2019, a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de 

Cultură și Artă Olt și au fost desemnate comisia de concurs și secretariatul comisiei de concurs la concursul 

de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt. 

Cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9477/27.08.2018, domnul PINTEA Vivi-

Viorel a depus Proiectul de management pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

 

Analiza și notarea proiectului de management depus au fost făcute în conformitate cu: 

- prevederile Ordonanței 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 Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare 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 Caietului de obiective pentru concursul 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.96/27.06.2019; 

- prevederile 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, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.114/25.07.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.128/29.08.2019. 

 
În urma desfășurării celor două etape ale concursului, prin rezultatul final 

nr.10343/17.09.2019, afișat la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Olt și ale Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt, a fost adus la cunoștință publică rezultatul final al concursului, precum și lista 
nominală a candidaților, astfel: 



 

 
Potrivit prevederilor art.20 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va 
încheia contractul de management  se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, actul 
administrativ prin care se aprobă rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător 
și durata pentru care se va încheia contractul de management poate fi atacat în justiție în condițiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.22 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, 
potrivit prevederilor art.20 alin.(4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a 
negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management. 

În temeiul prevederilor art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de 

management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de 

management. 

 
 
Pentru aceste considerente și având în vedere: 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1) 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.2 lit.b) și f), art.3, art.4, art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art.20 alin.(5)-
(6), art.22 alin.(1), art.23, art.32 alin.(1) lit.e) și art.33 din Ordonanţa de Urgenţă 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 poziției nr.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de 
spectacole sau concerte) al Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau 
concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ 
DE FUNCŢII BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la Legea – cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.128/29.08.2019;  

Nr. 

Crt

. 

Numele și 

prenumele 

candidatului                       

 

Funcția pentru 

care candidează 

Nota 

finală 

  

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

Observaţii 

1. Pintea Vivi - 

Viorel 

Manager (director) 

al Centrului 

Județean de 

Cultura și Artă Olt 

9,61 P ADMIS  - 



- proiectul de management al domnului Vivi – Viorel Pintea depus cu cererea înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9477/27.08.2019; 

- raportul final nr.10159/12.09.2019 privind concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

- rezultatul final nr.10179/13.09.2019 la concursul de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10321/17.09.2019, prin care domnul Vivi 
– Viorel Pintea  a declarat că nu contestă procedura de organizare a concursului de proiecte de 
management; 

- prevederile art.3 din 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.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

• aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt; 

• aprobarea proiectului de management pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 
elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea și depus cu cererea înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.9477/27.08.2019, precum și a duratei de 4 ani a contractului de management ce va 
fi încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președintele Consiliului Județean Olt, și domnul Vivi-Viorel Pintea – manager (director 
general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

• încetarea, începând cu 26.09.2019, a contractului 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.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, ca urmare 
a ocupării postului prin concurs; 

• numirea, începând cu 26.09.2019, a domnului Vivi-Viorel Pintea în funcția de manager 
(director general), grad II al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

• domnul Vivi-Viorel Pintea exercită funcția de manager (director general), grad II al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt în perioada 26.09.2019 – 26.09.2023, în conformitate cu 
prevederile Contractului de management ce va fi încheiat cu Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt; 

• pe baza Proiectului de management, Președintele Consiliului Județean Olt, în calitate de 
ordonator principal de credite, și domnul Vivi – Viorel Pintea, manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, vor negocia clauzele contractuale și vor semna 
contractul de management. 

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condiţiile prevăzute de lege și propunem aprobarea acestuia în 

forma prezentată. 
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