
 
 

             

 
HO T Ă R Â R E 

 
       cu privire la: suspendarea contractului de management al directorului 

(managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
,,Doina Oltuluiˮ 

 
                                                                                                      
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12612/17.11.2015 cu privire la proiectul  de hotărâre 

nr.12613/17.11.2015; 
- raportul nr.12614/17.11.215 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.12638/17.11.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.12647/17.11.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 

sportive și de agrement; 
- prevederile art.2 alin.(1) și art.14 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 
structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament 
de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului"; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/31.01.2013 cu privire la: aprobare 
rezultat final și aprobare proiect de management câștigător la concursul de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de Director al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; aprobare durată contract de 
management; numire în funcția de Director al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; 

- prevederile contractului de management încheiat între Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin domnul Paul Stănescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și 
domnul Petrișor-Costinel Alecsandrescu, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.1349/01.02.2013 și la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului" sub nr.115/01.02.2013; 

- prevederile Încheierii nr.23/06.11.2015 a Judecătoriei Slatina, definitivă prin 
Încheierea nr.49/11.11.2015 a Tribunalului Olt, înaintată prin adresa Biroului 
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Executări Penale al Judecătoriei Slatina, Dosar nr.8856/311/2015 din 13.11.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12494/13.11.2015, prin care instanța a 
dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile de la data de 
06.11.2015 până la data de 04.01.2016 inclusiv și a impus pe timpul controlului 
judiciar respectarea obligației de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu 
desfășura activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta; 

- prevederile art.227 alin.(2) raportat la art.202 alin.4 lit.b și art.215 alin.(2) lit.e) și 
alin.(3) din Codul de Procedură Penală;  

- prevederile art.1 și art.52 alin.(1) lit.c1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a) și d),  alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) pct.4, art. 97 alin. 

(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă suspendarea din inițiativa autorității a contractului de 
management al domnului Petrișor-Costinel Alecsandrescu–director (manager) al 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", 
instituție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Olt, de la data de 
06.11.2015, data instituirii măsurii controlului judiciar și a impunerii respectării 
obligației de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfășura activitatea în 
exercitarea căreia a săvârșit fapta, conform Încheierii nr.23/06.11.2015 a Judecătoriei 
Slatina, definitivă, până la data de 31.12.2015, data încetării contractului de 
management prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

(2) Pe perioada suspendării contractului de management conform prevederilor 
alin.(1), domnul Petrișor-Costinel Alecsandrescu–director (manager) al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" nu prestează 
activitate și nu primește remunerație. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Economice, Buget–
Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", în vederea aducerii la îndeplinire, 
domnului Petrișor-Costinel Alecsandrescu, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

  
 

PREŞEDINTE,  
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                Secretar al judeţului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU     
 
 
 
 
Slatina 19.11.2015 
Nr.157 
A.N./A.N./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu nu număr de 31 voturi ,,pentruˮ.     


