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HOTĂRÂRE
cu privire la: desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de
Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri
în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

-

-

-

-

Având în vedere:
expunerea de motive nr.13428/10.12.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.13429/
10.12.2018;
Raportul nr.13430/10.12.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.13946/19.12.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
Raportul nr.13952/19.12.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate,
Familie, Protecție Copii și Culte;
Raportul nr.13968/19.12.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de
Agrement;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;
prevederile art.30 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de
Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018;
prevederile art.4 alin.(1), art.18 alin.(1) – (3) și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului
nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.2 lit.b) și f), art.3, art.23 și art.33 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 pct.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere din Titlul II (Alte instituţii de spectacole sau
concerte) al Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale
ori de importanţă naţională”) din Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII
BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la Legea – cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
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 01.01.2019, se desemnează domnul Vivi – Viorel PINTEA în
funcția de manager (director general), grad II, interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă
Olt, până la data începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120
de zile calendaristice.
Art.2. (1) Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU – Președinte
al Consiliului Județean Olt, va încheia cu domnul Vivi – Viorel PINTEA un contract de

management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres drepturile
salariale, atribuţiile şi limitele de competenţă ale acestuia.
(2) Domnul Vivi – Viorel PINTEA va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.3. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt ca membri în cadrul
Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pe durata mandatului de
consilier județean, după cum urmează:
- Valeria GĂLAN, Consilier județean – membru;
- Gherghina IONIȚĂ, Consilier județean – membru.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2019 și se
comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt, domnului Vivi – Viorel PINTEA, doamnei Valeria GĂLAN și
doamnei Gherghina IONIȚĂ în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului
Marinela-Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot

