
  
 
 

HăOăTă;ăRăÂăRăE 
                                                                                          

cu privire la:  
- aprobareaă rezultatuluiă finală laăevaluareaăanual<ăaămanagementuluiă訓colii Populare 
deăArteă群iăMeseriiăSlatina; 

- aprobarea continu<riiămanagementuluiălaă訓coalaăPopular<ădeăArteă群iăMeseriiăSlatinaă
deăc<tre domnul Pintea Vivi - Viorel. 

 
Avândăînăvedere: 

- Expunerea de motive nr.2864/15.03.2018 cu privire la Proiectulădeăhot<râreănr.2865/15.03.2018; 
- Raportul nr.2866/15.03.2018 al ServiciuluiăResurseăUmaneă群iăManagementulăUnit<țilorăSanitareă

dinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiăJudețeanăOlt; 
- Raportul nr.3460/28.03.2018 ală Comisieiă pentruă Cultur<,ă Înv<ț<mânt,ă Activitateă 訓tiințific<,ă

S<n<tate,ăFamilie,ăProtecțieăCopiiă群iăCulte; 
- Raportul nr.3503/28.03.2018 alăComisieiăpentruăMunc<,ăProtecțieăSocial<,ăActivit<țiăSportiveă群iădeă

Agrement; 
- Contractul de management, înregistrată laă Consiliulă Județeană Oltă subă nr.5739/01.06.2016ă 群iă laă

訓coalaă Popular<ă deă Arteă 群iă Meseriiă Slatinaă subă nr.416/01.06.2016,ă cuă modific<rileă ulterioare,ă
încheiată întreădomnulăPaulăST;NESCU,ăPre群edinteleăConsiliuluiăJudețeanăOltă群iădomnulăPINTEAă
Vivi – Viorel,ă directorulă (managerul)ă 訓coliiă Populareă deă Arteă 群iă Meseriiă Slatina,ă pentruă perioadaă
01.06.2016-01.06.2019; 

- 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 soluționareă aă
contestațiiloră laă evaluareaă final<,ă respectivă laă evalu<rileă anuale aă managementuluiă unoră instituțiiă
publice deăcultur<ădinăsubordineaăConsiliuluiăJudețeanăOlt; 

- prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5 pct.1,ăart.13ăalin.(8),ăart.14ăalin.(1)ă群iăart.16ăalin.(1)ă群iă(2)ă
dinăRegulamentulădeăorganizareă群iădesf<群urareăaăevalu<rii anuale a managementului pentru 
訓coalaă Popular<ă deă Arteă 群iă Meseriiă Slatinaă 群iă Ansamblulă Profesionistă pentruă Promovareaă
CulturiiăTradiționaleă,,DoinaăOltului”,ăinstituțiiăpubliceădeăcultur<ădinăsubordineaăConsiliuluiă
JudețeanăOlt,ăaprobatăprinăHot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.14/25.01.2018; 

- Raportul final nr.2599/09.03.2018 privindăevaluareaăanual<ăaămanagementuluiă訓coliiăPopulareădeă
Arteă群iăMeseriiăSlatinaărealizatăînăperioadaă01.01.2017ă- 31.12.2017; 

- adresaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.2600/09.03.2018 prin care s-aă adusă laă cuno群tințaă
manageruluiă訓coliiăPopulareădeăArteă群iăMeseriiăSlatina,ănotaăfinal<ăşiăconcluziileăraportuluiăîntocmită
de comisia de evaluare; 

- anunțulă nr.2819/14.03.2018, prină careă Consiliulă Județeană Oltă aă adusă laă cuno群tințaă public<ă
rezultatulăfinalăalăevalu<rii; 

- prevederile Regulamentului-cadruădeăorganizareă群iădesf<群urareăaăevalu<riiămanagementuluiă
prev<zută înă Anexaă nr.2ă laă Ordinulă Ministruluiă Culturiiă nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadruădeăorganizareăşiădesf<şurareăaăconcursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadruădeăorganizareăşiădesf<şurareăaăevalu<riiămanagementului,ăaămodelului-cadru 
al caietului de obiective, a modelului-cadruăalăraportuluiădeăactivitate,ăprecumăşiăaămodelului-cadru 
al contractului de management; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.38 alin.(1), art.40, art.41 
alin.(1)ă 群i alin. (3), art.42 alin.(4)ă 群iă art.43ă dină Ordonanțaă deă Urgenț<ă aă Guvernuluiă
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nr.189/2008, privindă managementulă instituțiiloră publiceă deă cultur<,ă aprobat<ă cuă modific<riă 群iă
complet<riăprinăLegeaănr.269/2009,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 

 
Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a) 群iăf), alin.(2) lit.e), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45ăalin.(1)ă群iăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministraYieiăpubliceălocaleă
nr.215/2001, republicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 

 
CONSILIULăJUDEXEANăOLTăadopt<ăprezentaăhăoătă<ărăâărăe: 

 
Art.1 Seăaprob<ărezultatulăfinalălaăevaluareaăanual<ăaămanagementului 訓coliiăPopulareădeă

Arteă群iăMeseriiăSlatina,ăpentru perioada 01.01.2017-31.12.2017, concretizatăînănotaăfinal<ă9,89, 
not<ăobținut<ădeădomnulă Pintea Vivi-Viorel – manageră ală訓coliiă PopulareădeăArteă 群iăMeseriiă
Slatina, conform Raportului final nr.2599/09.03.2018 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Seă aprob<ă continuarea managementului la 訓coala Popular< deă Arteă 群iă Meseriiă
Slatina deăc<tre domnul Pintea Vivi-Viorel. 

Art.3 Împotrivaăm<surilorăadoptateăprinăprezenta hot<râre,ădomnulăPintea Vivi-Viorel se 
poate adresaă instanțeiă deă contenciosă administrativă competente,ă înă condițiileă Legiiă
nr.554/2004, cu modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 

Art.4ăPrezentaăhot<râreăseăcomunic< DirecțieiăEconomice,ăBugetă - Finanțe,ăServiciuluiă
ResurseăUmaneă群iăManagementulăUnit<țilorăSanitareădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăală
Consiliuluiă Județeană Olt,ă 訓coliiă Populareă deă Arteă 群iă Meseriiă Slatina,ă domnului Pintea Vivi-
Viorel, înăvedereaăaduceriiă laăîndeplinire, Pre群edinteluiăConsiliuluiăJudețeanăOltă群iă Instituțieiă
Prefectului – JudețulăOlt. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
                                           

           CONTRASEMNEAZ;                                
                                                                          SecretarăăalăăJudeYuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
                                                                           ILIE Marinela Elena                                 
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Prezentaăhot<râreăaăfostăadoptat<ăcuăunănum<rădeă32 voturiă“pentru”. 


