
  
 

HOTĂRÂRE    
pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 

 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.6343/16.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
- Raportul nr.6350/16.06.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.6595/23.06.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Avizul nr.6601/23.06.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- Avizul nr.6616/23.06.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- 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 și 
completările ulterioare; 

- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1541/09.06.2020, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.6097/09.06.2020; 

- Hotărârea Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.3/09.06.2020; 

- prevederile art.1 şi art.4 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.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.183/25.10.2018 și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.168/24.10.2019, 

 
 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



Art.I. La art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 
și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/24.10.2019, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații, care 
fac imposibilă prezența cursanților, respectiv a cadrelor didactice, la locul susținerii 
examenelor, sesiunea examenelor de promovare în anul superior de studiu și examenul de 
diplomă pentru absolvenții cursurilor Secției Arte și Meșteșuguri se vor organiza ulterior 
perioadei prevăzute la alin.(1), la o dată ce va fi stabilită prin decizie a Managerului (director 
general).” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt şi Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina 25.06.2020 
Nr.104  
A.L.A./A.L.A./2ex. 
 
 

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


