
  
 
 

HăOăTă;ăRăÂăRăE 
cu privire la: 

- aprobarea rezultatului finală laă evaluareaă anual<ă a managementului Ansamblului 
ProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă,,DoinaăOltului”; 

- aprobareaăcontinu<riiămanagementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
CulturiiăTradiționaleă,,DoinaăOltului” deăc<treădomnulăCrețeanuăIon. 

 
Avândăînăvedere: 

- expunerea de motive nr.2983/19.03.2018 cu privire la proiectulădeăhot<râreănr.2984/19.03.2018; 
- Raportul nr.2985/19.03.2018 alăServiciuluiăResurseăUmaneă群iăManagementulăUnit<郡ilorăSanitareădină

cadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiăJude郡eanăOlt; 
- Raportul nr.3461/28.03.2018 alăComisieiăpentruăCultur<,ăÎnv<郡<mânt,ăActivitateă訓tiin郡ific<,ăS<n<tate,ă

Familie,ăProtec郡ieăCopiiă群iăCulte; 
- Raportul nr.3502/28.03.2018 alăComisieiăpentruăMunc<,ăProtec郡ieăSocial<,ăActivit<郡iăSportiveă群iădeă

Agrement; 
- Contractul de management,ă înregistrată laă Consiliulă Jude郡eană Oltă subă nr.6173/14.06.2016 群iă laă

Ansamblulă Profesionistă pentruă Promovareaă Culturiiă Tradiţionaleă „Doinaă Oltului”ă sub nr.700/ 
14.06.2016,ă cuă modific<rileă ulterioare,ă încheiată întreă domnulă Paulă ST;NESCU,ă Pre群edinteleă
ConsiliuluiăJude郡eanăOltă群iădomnulăCRE軍EANUăIon,ădirectorulă(managerul)ăAnsamblului Profesionist 
pentruăPromovareaăCulturiiăTradiţionaleă„DoinaăOltului”,ăpentruăperioadaă14.06.2016ă– 13.06.2019; 

- prevederile art.3ăalin.(1),ăart.4,ăart.5ăpct.2,ăart.13ăalin.(8),ăart.14ăalin.(1)ășiăart.16ăalin.(1)ășiă(2)ădin 
Regulamentulă deă organizareă șiă desf<șurareă aă evalu<riiă anualeă aă managementuluiă pentru 
訓coalaă Popular< deă Arteă 群iă Meseriiă Slatina 群iă Ansamblulă Profesionistă pentruă Promovareaă Culturiiă
Tradi郡ionaleă ,,Doinaă Oltului”,ă institu郡iiă publiceă deă cultur<ă dină subordineaă Consiliuluiă Jude郡eană Olt,ă
aprobat prin Hot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.14/25.01.2018; 

- prevederileă Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.27/28.02.2018, cu privire la desemnarea 
comisiiloră deă evaluare,ă aă secretariatuluiă comisiiloră deă evaluareă 群iă aă comisiiloră deă solu郡ionareă aă
contesta郡iiloră laă evaluareaă final<,ă respectivă laă evalu<rileă anualeă aă managementuluiă unoră institu郡ii 
publice deăcultur<ădinăsubordineaăConsiliuluiăJude郡eanăOlt; 

- Raportul final nr.2690/12.03.2018 privindă evaluareaă anual<ă aă managementului Ansamblului 
Profesionistă pentruă Promovareaă Culturiiă TradiYionaleă ,,Doinaă Oltului”ă realizată înă perioada 
01.01.2017-31.12.2017; 

- adresaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.2715/13.03.2018,ă prin care auă fostă aduseă laă cuno群tin郡aă
managerului,ănotaăfinal<ăşiăconcluziileăraportuluiăîntocmitădeăcomisiaădeăevaluare; 

- anunțulănr.2981/19.03.2018, prin care Consiliul Jude郡eanăOltăaăadusălaăcuno群tin郡aăpublic<ărezultatulă
finalăalăevalu<rii; 

- prevederile Regulamentului-cadruă deă organizareă șiă desf<șurareă aă evalu<riiă managementuluiă
prev<zută înă Anexaă nr.2ă laă Ordinulă Ministruluiă Culturiiă nr.2799/2015ă pentru aprobarea 
Regulamentului-cadruă deă organizareă şiă desf<şurareă aă concursuluiă deă proiecteă deă management,ă aă
Regulamentului-cadruădeăorganizareăşiădesf<şurareăaăevalu<riiămanagementului,ăaămodelului-cadru 
al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportuluiădeăactivitate,ăprecumăşiăaămodelului-cadru al 
contractului de management; 

- prevederile art.1ăalin.(1),ăart.15ăalin.(1),ăart.25ăalin.(1),ăart.36,ăart.38ăalin.(1)ășiă(3),ăart.39,ăart.40,ă
art.41ăalin.(1)ășiă(3),ăart.42ăalin.(4)ă群i art.43 dinăOrdonanța deăUrgenț<ăaăGuvernuluiănr.189/2008, 
privindămanagementulăinstitu郡iilorăpubliceădeăcultur<,ăaprobat<ăcuămodific<riă群iăcomplet<riăprinăLegeaă
nr.269/2009,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 

 



Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a) șiăf), alin.(2) lit.e), art.97ăalin.(1),ăart.98ăcoroboratăcuăart.45ăalin.(1)ășiă
art.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministraYieiăpubliceălocaleănr.215/2001,ărepublicat<,ăcuă

modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 

CONSILIULăJUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhăoătă<ărăâărăe: 
 

Art.1 Se aprob<ă rezultatulă finală laă evaluareaă anual<ă aă managementuluiă Ansamblului 
Profesionistă pentruă Promovareaă Culturiiă TradiYionaleă ,,Doinaă Oltului”, pentru perioada 
01.01.2017-31.12.2017,ăconcretizată înănotaă final<ă7,77,ănot<ăobținut<ădeădomnulăCrețeanuă Ionă– 
manager al AnsambluluiăProfesionistă pentruăPromovareaăCulturiiă TradiYionaleă ,,DoinaăOltului”, 
conform Raportului final nr.2690/12.03.2018 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Seă aprob<ă continuarea managementului la Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea CulturiiăTradiYionaleă,,DoinaăOltului” deăc<treădomnulăCrețeanuăIon. 

Art.3 Împotrivaăm<surilorăadoptateăprinăprezentaăhot<râre,ădomnulăCrețeanuăIonăse poate 
adresaă instanțeiă deă contenciosă administrativă competente,ă înă condițiileă Legiiă nr.554/2004,ă cu 
modific<rile 群iăcomplet<rileăulterioare. 

Art.4ă Prezentaă hot<râreă seă comunic< Direcțieiă Economice,ă Bugetă - Finanțe,ă Serviciuluiă
Resurseă Umaneă șiă Managementulă Unit<țiloră Sanitareă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
Consiliuluiă Județeană Olt,ă Ansamblului Profesionist pentruă Promovareaă Culturiiă TradiYionaleă
,,Doinaă Oltului”, domnului Crețeanuă Ion, înă vedereaă aduceriiă laă îndeplinire, Președinteluiă
ConsiliuluiăJudețeanăOltășiăInstituțieiăPrefectuluiă– JudețulăOlt. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZ;ă 
                                                                           Secretarăalăjudețului 
                                                                           Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLATINA, 29.03.2018 
Nr.43 
N.A.M./N.A.M./2ex. 
 
 

Prezentaăhot<râreăaăfostăadoptat<ăcuăunănum<răde 32 de voturi „pentru”  
 


