
  
 

 
HOTĂRÂRE    

cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat 
de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul 
Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei 
contractului de management, încetarea contractului de management al managerului 
(directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la 
numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11637/16.10.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.11638/16.10.2019; 

- Raportul nr.11644/16.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11924/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11915/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11931/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.b) și f), art.4 alin.(2), art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art. 20 alin. (4)-(6), 

art.22 alin.(1), art.23, art.32 alin.(1) lit.b) 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 biblioteci) 

al Capitolului II (Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România) 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.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea 

reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi 

Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.92/27.06.2019 cu privire la constatarea 

încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) 

interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/29.08.2019 cu privire la propunerea 

de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării condițiilor de 

participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt 
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„Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”; 

- proiectul de management al domnului Dumitrescu Florian depus cu cererea înregistrată 

la Consiliul Județean Olt sub nr.10280/16.09.2019; 

- raportul final nr.11257/07.10.2019 privind concursul de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- rezultatul final nr.11280/07.10.2019 la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11311/08.10.2019, prin care 

domnul Dumitrescu Florian  a declarat că nu contestă punctajul și 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 Dumitrescu Florian – manager (director) interimar al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.6379/12.06.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.740/12.06.2019; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.418/11.10.2019 cu privire 

la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 

Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU 

pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei contractului de management, 

încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- prevederile art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu 

privire la împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.24/23.02.2017; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 

Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – 

manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub 

nr.1170/14.10.2019, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) 

și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 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) al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, concretizat în nota 9,73 – obținută de domnul Dumitrescu 
Florian, consemnat în raportul final nr.11257/07.10.2019. 

 Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, elaborat de domnul Dumitrescu Florian și depus cu cererea înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10280/16.09.2019, precum și durata de 4 ani a contractului de 

management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 

Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager 

(director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019. 



 Art.3. Începând cu data de 14.10.2019, încetează contractul de management pentru 
perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager 
(director) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean 
Olt sub nr.6379/12.06.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub 
nr.740/12.06.2019, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat.  

 Art.4. (1) Începând cu data de 14.10.2019, domnul Dumitrescu Florian se numește în 
funcția de manager (director), grad II al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ. 

 (2) Domnul Dumitrescu Florian exercită funcția de manager (director), grad II al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, în 

conformitate cu prevederile Contractului de management încheiat cu Consiliul Județean 

Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt 

,,Ion Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019. 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Termenul de contestație curge de la data comunicării Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.418/11.10.2019 cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul 
de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de 
manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea proiectului de 
management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion 
Minulescuˮ și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al 
managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu 
privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ. 

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr.418/11.10.2019, precum și orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, domnului Dumitrescu 
Florian în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 
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                                                                                    Secretar al Județului 
                                                                                      Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  
 


