
                                                                                                                                                                                                               
     
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                             

pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean 
Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Regulamentul de organizare 

și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.57/26.03.2020  
 

Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.5158/21.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

− Raportul nr.5161/21.05.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

− Avizul nr.5426/27.05.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

− Avizul nr.5441/27.05.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

− prevederile art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1)-(3) și art.39-43 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; 

− prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 
31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 
soluționare a contestațiilor; 

− referatul-analiză nr.3545/02.04.2020 cu privire la managementul financiar realizat în baza 
proiectului de management în perioada 01.03.2018 – 31.12.2019 de domnul dr. Laurențiu 
GUȚICĂ-FLORESCU, în calitate de manager al Muzeului Județean Olt; 

− referatul-analiză nr.3547/02.04.2020 cu privire la programe/proiecte și managementul 
operațional realizat în baza proiectului de management în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2019 de dl. Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard Manager al Muzeului Județean Olt; 

− referatul-analiză nr.3548/02.04.2020 cu privire la managementul resurselor umane realizat în 
baza noului proiectului de management, în perioada 01.01.2019–31.12.2019, de domnul 
Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al Muzeului Județean Olt; 

− prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

− prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul Președintelui României nr.240/2020; 
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− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare 
la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, prelungită prin Dispozițiile 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 și nr.92/14.04.2020; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.77/30.04.2020 pentru suspendarea 
procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării 
de urgență instituite conform legii; 

− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.106/19.05.2020 referitoare 
la stabilirea unor măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și 
pentru asigurarea desfășurării activității Consiliului Județean Olt, pe perioada stării de alertă 
instituite pe teritoriul țării; 

− 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 şi desfăşurare 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, 

             
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.d),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  

coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

      
Art.I. Se aprobă reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 

Județean Olt. 
Art.II. La art.5 alin.(1), literele b) și c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

ʺb) 03.06.2020 – 10.06.2020 - analiza și notarea raportului de activitate și a referatelor-
analiză de către comisia de evaluare; 

         c) 15.06.2020 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.ʺ 
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, managerului 
Muzeului Județean Olt, membrilor comisiei de evaluare și secretariatului prevăzuți în anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 

        
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 
 

                                                              
          CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar General al Judeţului   
                                                                             Marinela – Elena ILIE      

 
SLATINA 28.05.2020 
Nr.99 
R.I.A./R.I.A./2ex. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentru”  
                                                                           


