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H O T Ă R Â R E 
                                                        

cu privire la: aprobare rezultat final  şi  aprobare proiect de  
                       management câ ştig ător la concursul de proiecte  
                       de management organizat pent ru ocuparea postului de 

Director al Centrului  Jude ţean pentru  
                       Conservarea şi Promovarea  Culturii Tradi ţionale şi  
                       Cultural Olt, aprobare   dur ată  contract  de  
                       management şi numire  în func ţia de Director al  
                       Centrului   Jude ţean  pentru Conservarea şi  
                       Promovarea Culturii   Tradi ţionale şi Cultural Olt  
 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 2908  din 13.04.2010 cu privire la 
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 2909 din 13.04.2010; 

- raportul nr. 2910 din 13.04.2010 al Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 3186 din 13.04.2010 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 3189 din 21.04.2010 al Comisiei pentru Cultură,  
Învăţământ, Activitate �tiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi 
Culte; 

- raportul nr. 3191 din 21.04.2010  al  Comisiei pentru Muncă, 
Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 68 din 
28.05.2009 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru 
Centrul Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt;  
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- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 81 din 
30.07.2008 cu privire la împuternicirea preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt pentru a dispune numirea, suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor  de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean;  

- prevederile  Dispozi ţiei Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 
184/08.04.2010 referitoare la aprobare rezultat final  şi  aprobare 
proiect de management câştigător la concursul de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de Director al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare durată contract de management 
şi numire în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi                        Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt; 

- Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 118/2006 privind  
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonan ţa de Urgen ţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de 
spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi 
al aşezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009,  cu modificările ulterioare; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 
de proiecte de management, regulamentului – cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, modelului cadru al caietului 
de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum şi 
modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, 
pentru instituţiile publice de cultură, 

    În temeiul art . 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) şi art. 97 alin. 
(1) din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 

 
     CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 

 
 

Art.1. Se aprob ă rezultatul final al concursului de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de Di rector al  
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Centrului  Jude ţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradi ţionale şi Cultural Olt (concretizat în nota final ă de 9,41),   
consemnat în Raportul final al Comisiei de concurs nr. 2609 din 
31.03.2010. 
Art.2. Se aprob ă proiectul de management al domnului Dumitrescu 
Florian ca proiect de management câ ştig ător la concursul de proiecte 
de management organizat pentru ocuparea postului de  Director al 
Centrului Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradi ţionale şi Cultural Olt.  
Art.3. Se aprob ă  durata de 4 ani pentru care se va încheia contrac tul 
de management al domnului Dumitrescu Florian, respe ctiv  perioada 
01.04.2010 – 01.04. 2014. 
Art.4 . Începând cu data de 01.04.2010,  domnul Dumitrescu Florian se 
numeşte în func ţia de Director, nivel S, grad II, al Centrului  Jud eţean  
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe,  Compartimentului Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi domnului 
Dumitrescu Florian în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   
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