
  
 

H O T Ă R Â R E    
 
cu privire la: încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului 

Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării interimatului;  
numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt 

 
 

   Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.1980/21.02.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.1981/21.02.2018; 

- Raportul nr.1982/21.02.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.2229/27.02.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agrement; 

- Raportul nr.2198/27.02.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.2192/27.02.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 
sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b) și f), art.4, art.32 alin.(1) lit.b) și art.431 din Ordonanţa 
de Urgenţă 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea 
transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea 
numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de Administrație al 
Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.112/27.07.2017 cu privire la: reîncadrarea 
în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.153/25.09.2017 cu privire la: aprobarea 
rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; aprobarea 
continuării managementului de către managerul Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.200/23.11.2017 cu privire la aprobarea 
Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către 
domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a 
obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.214/21.12.2017 cu privire la: constatarea 
încetării contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt; 
desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin 
domnul Marius Oprescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Guțică – 
Florescu Laurențiu – Gerard manager (director), grad II - interimar al Muzeului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.13549/29.12.2017 și la Muzeul Județean 
Olt sub nr.752/29.12.2017; 

- procesul verbal nr.758/22.01.2018 al comisiei de analiză a noului proiect de 
management pentru perioada 2018-2021, al domnului Guțică – Florescu Laurențiu – 
Gerard; 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.140/30.01.2018 cu privire la: 
aprobarea rezultatului final obținut de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard în cadrul 
procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt; 
aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – 
Gerard și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management la Muzeul 
Județean Olt; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius Oprescu, Președinte al Consiliului Județean Olt, și domnul Guțică – Florescu 
Laurențiu – Gerard manager (director), grad II al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/28.02.2018 cu privire la: aprobarea 
rezultatului final obținut de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard în cadrul procedurii 
de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt; aprobarea 
proiectului de management elaborat de domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard și a 
duratei pentru care se va încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt; 

- 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, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi 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 administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.03.2018, încetează contractul de management încheiat pentru 
perioada asigurării interimatului, între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
Oprescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, 
manager (director), grad II - interimar al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean 
Olt sub nr.13549/29.12.2017 și la Muzeul Județean Olt sub nr.752/29.12.2017. 
 Art.2. (1) Începând cu data de 01.03.2018, domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard se 
numește în funcția de manager (director) – grad II, nivel studii S al Muzeului Județean Olt. 
 (2) Domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard va exercita funcția de manager (director) al 
Muzeului Județean Olt în perioada 01.03.2018 – 01.03.2021, în conformitate cu prevederile 
Contractului de management înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018 și cu prevederile legale în vigoare. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse 
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, Muzeului Județean Olt și domnului Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE,  
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   Secretar al județului 

                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
 


