
  
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și 
desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analiza 
noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – 
manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obţinut la 
evaluarea finală a managementului nota 9,86 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10112/20.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.10113/20.09.2018; 

- Raportul nr.10114/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10360/26.09.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.10367/26.09.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- Adresa Consiliului Județean Olt nr.9996/18.09.2018 prin care a solicitat domnului 
Sorin – Gheorghiță MAZILESCU - Lector universitar dr. la Facultatea de Științe ale 
Educaţiei, Științe Sociale şi Psihologie din cadrul Universității din Pitești, acordul 
pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de analiză a noului 
proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt; 

- Adresa Consiliului Județean Olt nr.9997/18.09.2018 prin care a solicitat doamnei 
Amelia-Loredana ETEGAN – Manager al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, acordul pentru a participa, în calitate de 
membru, la lucrările comisiei de analiză și, de asemenea, să desemneze 2 specialiști 
din cadrul instituției, pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la 
analiza noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager 
interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
și Cultural Olt; 

- Adresa Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
nr.9998/18.09.2018 prin care a solicitat Serviciului Juridic – Contencios și Direcției 
Economice, Buget – Finanțe, desemnarea câte unei persoane din cadrul 
serviciului/direcției, pentru a face parte din secretariatul comisiei de analiză a noului 
proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt; 

- Adresa Universității din Pitești nr.2540/20.09.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.10089/20.09.2018; 

- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj nr.768/20.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10088/20.09.2018; 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



- Adresa Serviciului Juridic – Contencios, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9998/19.09.2018; 

- Adresa Direcției Economice, Buget – Finanțe, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9998/18.09.2018; 

- prevederile art.2 alin.(1), art.5 alin.(1) și art.14 alin.(1) și (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), d) și e), art.4 alin.(1), art.5, art.6, art.7 alin.(1), 
art.16, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2) și art.431 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.185/2014; 

- prevederile Capitolului VI din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.47/29.03.2018 cu privire la: aprobarea 
rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; aprobarea continuării 
managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.83/31.05.2018 cu privire la: 
constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 
desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între 
Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.368/31.05.2018; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect de 
management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a 
obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.135/30.08.2018, 
  

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și lit.f), 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. Se desemnează comisia de analiză a noului proiect de management al 
domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea 
componenţă: 
 

Președinte: Laura BOCAI – consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse 

             Umane și Managementul Unităților Sanitare,  

    Consiliul Județean Olt; 



Membru: Sorin – Gheorghiță MAZILESCU - Lector universitar dr. la Facultatea de 

          Științe ale Educaţiei, Științe Sociale şi 

          Psihologie, Universitatea din Pitești; 

Membru: Amelia – Loredana ETEGAN – Manager al Centrului Județean pentru 

               Conservarea și Promovarea Culturii 

               Tradiționale Dolj. 

 
Art.2. Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la analiza noului 

proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 
Olt, în următoarea componenţă: 

 
Președinte: Angela NICOLAE – Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și 
          Managementul Unităților Sanitare,  

    Consiliul Județean Olt; 
Membru: Ștefan Cătălin PETRIȘOR – referent de specialitate la Centrul Județean 
          pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

         Tradiționale Dolj; 
Membru: Diana CIUCĂ – referent de specialitate la Centrul Județean pentru 
       Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. 

 
Art.3. Se desemnează secretariatul comisiei de analiză a noului proiect de 

management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea 
componenţă: 

 
- Ionica GHEORGHE – inspector, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 

         Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
- Andrei – Lucian AMZU – consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane 

   și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
- Magda – Ștefania TĂNĂSESCU – consilier juridic, grad profesional superior, 

    Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean Olt; 
- Cristina STANCIU – consilier, grad profesional asistent,  

      Serviciul Financiar-Contabilitate, Consiliul Județean Olt. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și persoanelor nominalizate în prezenta 
hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 
precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    Secretar al județului 

                                                                                                             Marinela-Elena ILIE 
 

Slatina 27.09.2018 

Nr.155 

A.L.A./A.L.A./2ex. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 


