
  

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                     
cu privire la   -  încetarea calității de membru în comisia de evaluare; 

-  aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului   

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

,,Doina Oltului”. 

 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3700/18.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.3701/18.04.2017; 

- raportul nr.3702/18.04.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.4094/26.04.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.4124/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- prevederile Cap.IV – Evaluarea managementului din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a 
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, 
precum și a modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile 
publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiilor de 
evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a 
contestațiilor; 

- prevederile Hotărârii 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; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.196/05.04.2017 
referitoare la încetarea calității de membru în comisia de evaluare și aprobarea reluării 
procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile art.5 punctul 5, art.10 alin.(2) lit.f), art.11 alin.(1) lit.d) și alin.(3) din 
Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru 
instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, înscris în Anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017; 

- cererea domnului Ilie Brăileanu - director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3189/04.04.2017, prin care renunță la mandatul 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



de membru în comisia de evaluare anuală a managementului Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, din proprie inițiativă, 

 
               În temeiul art.91 alin.(1), lit. d) și f) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea administraţiei  

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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

      Art.1. Începând cu data de 04.04.2017, domnului Ilie Brăileanu - director al Palatului 
Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina, îi încetează calitatea de membru în comisia de evaluare 
anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,Doina Oltului” realizat de domnul Ion CREȚEANU, în perioada 14.06.2016-31.12.2016, prin 
renunțarea din proprie inițiativă la mandat. 
      Art.2. Se aprobă reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” realizat de domnul Ion 
CREȚEANU, în perioada 14.06.2016-31.12.2016, în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.196/05.04.2017 referitoare la încetarea calității de 
membru în comisia de evaluare și aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a 
managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, 
îşi încetează aplicabilitatea. 
      Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, domnului Ilie Brăileanu - 
director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina, domnului Mazilescu Sorin – Gheorghiță - 
manager al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, 
doamnei Nicolae Angela - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare al Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
  Marius OPRESCU 

 
 
 
                                                                                         
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                           Secretar  al  Judeţului                     
                                                                           Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi ,,pentru”. 

 


