
  
 

H O T Ă R Â R E    
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, precum 

și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul  

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.2655/16.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.2658/16.03.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.2950/24.03.2021  al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.2959/24.03.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 

- Avizul nr.2965/24.03.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/26.09.2019 și 

la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3499/26.09.2019, modificat prin Actul 

adițional nr.1/22.01.2020, 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, pentru perioada 26.09.2019 – 

26.09.2023; 

- Raportul de activitate al managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înaintat 

cu adresa nr.398/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1417/12.02.2021; 

- Procesul-Verbal nr.2579/15.03.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 al Comisiei de evaluare; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2598/16.03.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Vivi – Viorel Pintea rezultatul final al evaluării anuale; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 prin care domnul 

Pintea Vivi-Viorel a declarat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală 

a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 

- 31.12.2020 și nu o contestă; 

- rezultatul final al evaluării anuale (26.09.2019 - 31.12.2020) a managementului pentru 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul 

nr.2626/16.03.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 cu privire la organizarea și 

desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a managementului 

pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(3) 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.15 alin.(1), art.25 alin.(1) și art.39-art.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, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și f), 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. 

 

Art.1. Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, concretizat în nota 
finală 8,96, notă obținută de domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform Raportului de evaluare nr. 2582/15.03.2021 al 
Comisiei de evaluare. 

Art.2. Se aprobă continuarea exercitării contractului de management de către domnul 

Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și domnului Vivi – Viorel Pintea, 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 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 

 


