
  
H O T Ă R Â R E 

                                                                                               -PROIECT- 
 

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de 
membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt 

 
Având în vedere:  

− Referatul de aprobare nr.604/20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001 cu privire la 

înființarea Muzeului Județean Olt;  

− prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

nr.311/2003, republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța 

Guvernului nr.7/2020; 

− Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020; 

− încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind 

validarea mandatelor de consilieri județeni; 

− încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind 

validare mandate de consilieri județeni; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018 cu privire la: 

numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: 

aprobare transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; 

aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire 

membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− prevederile art.24 și art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Muzeului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și lit.f) și alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și 
(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt în calitate de 
membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt, pe durata 
mandatului de consilier județean, în mandatul 2020-2024, după cum urmează: 
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Nr.1/20.01.2021 



 
- GHEORGHE Ionel-Cristian             – Consilier județean; 
- ANGHEL Marian-Viorel  – Consilier județean. 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 

încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi 

Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt şi persoanelor nominalizate la 
art.1 din prezenta hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.   

 
 
 
 

INIŢIATOR  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                           AVIZAT  
                                                                                           Secretar General al Județului 

                                                                                                           Marinela – Elena ILIE 



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Nr. 604/20.01.2021 
 

                
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

     la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Olt în calitate de membrii în cardul Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI JUDEȚEAN 

OLT 
Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.36/26.04.2001, ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Județean Olt, prin unificarea Muzeului Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean 
de Etnografie Olt. 

Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rol de a colecționa, 
conserva, cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și 
recreării, mărturiile materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane 
precum și ale mediului înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din 
venituri proprii. 

Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 
nr.311/2003, republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța Guvernului 
nr.7/2020, muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează 
conform prevederilor acestei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare 
propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale 
în vigoare. 

Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre 
structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, 
Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020, în cadrul 
muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii 
de administraţie, ca organe deliberative de conducere.   

Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie 
se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în 
subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare.  

 
II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018, a fost numit Consiliul 

de administrație al Muzeului Județean Olt.  
Conform prevederilor art.24 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Muzeului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.91/30.07.2015,  cu modificările și completările ulterioare, Muzeul Județean Olt este condus 
de un Consiliu de Administrație un organism deliberativ de conducere format din 5 - 7 membri, 
numiți prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt și are următoarea componență: președinte 
(managerul), membrii (șefii de birou/servicii și doi consilieri județeni ai forului tutelar) și un 
secretar, ales prin rotație, dintre membrii Consiliului de Administrație.  

Conform prevederilor art. 34 din regulament, Consiliul de Administrație are 
următoarele atribuții: 

- dezbate şi avizează Planul anual expozițional;  
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- avizează Planul anual de restaurare-conservare;  
- dezbate şi avizează rapoartele trimestriale şi anuale de activitate al muzeului;  
- avizează anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării 

Consiliului Judeţean Olt;  
- avizează, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli; - analizează bilanţul contabil şi investiţiile ce urmează a fi realizate de instituţie; 
 - avizează planurile orientative de cercetare propuse;  
- aprobă organizarea de manifestări ştiinţifice care implică susţinere financiară din partea 

instituţiei;  
- analizează periodic modul cum se realizează gestionarea bunurilor materiale şi 

stabileşte măsuri pentru asigurarea integrităţii patrimoniului muzeal;  
- analizează, propune şi avizează statul de funcţii al muzeului înaintat spre aprobare 

Consiliului Judeţean Olt;  
- aprobă Regulamentul de ordine interioară, care va cuprinde şi programul de vizitare a 

instituţiei de către public;  
 - analizează şi avizează orice propuneri, memorii, materiale primite din partea 

salariaţilor şi care au legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a 
muzeului;  

- analizează şi propune măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum 
şi orice alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor muzeului în diverse situaţii 
specifice; 

 - analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare a salariaţilor muzeului; 
 - propune şi analizează componenţa Consiliului Ştiinţific şi a comisiilor de lucru specifice 

activităţii muzeale (Comisia de Achiziţii, Comisia de Evaluare, etc.); 
 - îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau acte ale administraţiei publice;  
- analizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensă materială sau 

morală ori, după caz, sancţionarea salariaţilor, pe baza analizei rezultatelor individuale; 
 - avizează propunerile făcute de director privitoare la taxele specifice activităţii muzeale, 

precum şi modificarea acestora în timp sunt avizate şi înaintea forului administrativ superior 
spre aprobare;  

- în exercitarea atribuţiunilor ce îi revin Consiliul de Administraţie emite Hotărâri care se 
iau cu votul majorităţii membrilor;  

- hotărăşte asupra oricărei modificări a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Muzeului Judeţean Olt, conform legii. 

 
Potrivit prevederilor art.1  din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.39/28.02.2018 a fost numit Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, în 
următoarea componență: 

Președinte: -dr. Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard - Manager Muzeul Județean Olt; 
Membru:      - Popescu Iohana-Raluca    - Șef Serviciu-Serviciul de Restaurare-

Conservare a Patrimoniului; 
Membru:      - Stancu Marian-Cătălin     - Șef birou-Financiar Contabilitate, Resurse 

Umane, Informatică și  Administrativ; 
         Membru:      - Balaș Florentina-Claudia   - Șef Serviciu Secția de Etnografie; 
         Membru:      - Nițu Liliana                          - Șef Serviciu Secția de Istorie și Artă. 

Membru:      - Postelnicu Dorin-Teodor                          - consilier județean; 
Membru:      - Gheorghe Ionel Cristian                           - consilier județean. 

 
III. CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT PENTRU MANDATUL 2020-

2024 

 

Ca urmare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data 

de 27 septembrie 2020, în data de 24.10.2020 a avut loc ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Județean Olt, convocată în temeiul prevederilor Ordinului 

Prefectului Județului Olt nr.316/20.10.2020. 

Prin Încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt au 

fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni pentru Consiliul Județean Olt, în 

mandatul 2020-2024, prin care și mandatul domnului GHEORGHE Ionel-Cristian. 

Astfel, prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor legale privind constituirea Consiliului Județean Olt. 



Ulterior, prin Încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de 

Tribunalul Olt au fost validate mandatele a doi consilieri județeni pentru Consiliul 

Județean Olt, în mandatul 2020-2024, printre care și mandatul domnului ANGHEL 

Marian-Viorel. 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean Olt pentru mandatul 

2020-2024, prin prezentul proiect de hotărâre se propune desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Olt – consilieri județeni, în calitate de membri, în Consiliul de 

Administrație al Muzeului Județean Olt, pe perioada mandatului de consilier județean, 

respectiv 2020-2024.      

 
Având în vedere: 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001 cu privire la 

înființarea Muzeului Județean Olt;  

− prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

nr.311/2003, republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța 

Guvernului nr.7/2020; 

− Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020; 

− încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind 

validarea mandatelor de consilieri județeni; 

− încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, privind 

validare mandate de consilieri județeni; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018 cu privire la: 

numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: 

aprobare transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; 

aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în 

Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările 

ulterioare; 

− prevederile art.24 și art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Muzeului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, 

 
propun următoarele: 
 

➢ desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în 

cadrul Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt, pe durata 

mandatului de consilier județean, în mandatul 2020-2024, după cum urmează: 

- GHEORGHE Ionel-Cristian  – Consilier județean; 
- ANGHEL Marian-Viorel  – Consilier județean. 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                  
Serviciul Resurse Umane și                                                                              
Managementul Unităților Sanitare                           
Nr.609/20.01.2021  
 
 

RAPORT 
 

                    la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 
calitate de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI 

JUDEȚEAN OLT 
 

Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.36/26.04.2001, ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean 
Olt, prin unificarea Muzeului Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean de Etnografie 
Olt. 

Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rol de a colecționa, 
conserva, cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și 
recreării, mărturiile materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane 
precum și ale mediului înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din 
venituri proprii. 

Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020, muzeele și 
colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform prevederilor 
acestei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, aprobat de 
autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura 
organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de 
Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020, în cadrul 

muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii 

de administraţie, ca organe deliberative de conducere.   

Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se 

stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în 

subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare.  

 

II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018, a fost numit Consiliul de 
administrație al Muzeului Județean Olt.  

Conform prevederilor art.24 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Muzeului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.91/30.07.2015,  cu modificările și completările ulterioare, Muzeul Județean Olt este condus 

de un Consiliu de Administrație un organism deliberativ de conducere format din 5 - 7 membri, 

numiți prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt și are următoarea componență: președinte 

(managerul), membrii (șefii de birou/servicii și doi consilieri județeni ai forului tutelar) și un 

secretar, ales prin rotație, dintre membrii Consiliului de Administrație.  

Conform prevederilor art. 34 din regulament, Consiliul de Administrație are următoarele 

atribuții: 

- dezbate şi avizează Planul anual expozițional;  
- avizează Planul anual de restaurare-conservare;  
- dezbate şi avizează rapoartele trimestriale şi anuale de activitate al muzeului;  
- avizează anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării 

Consiliului Judeţean Olt;  
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- avizează, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 
- analizează bilanţul contabil şi investiţiile ce urmează a fi realizate de instituţie; 

 - avizează planurile orientative de cercetare propuse;  
- aprobă organizarea de manifestări ştiinţifice care implică susţinere financiară din partea 

instituţiei;  
- analizează periodic modul cum se realizează gestionarea bunurilor materiale şi stabileşte 

măsuri pentru asigurarea integrităţii patrimoniului muzeal;  
- analizează, propune şi avizează statul de funcţii al muzeului înaintat spre aprobare 

Consiliului Judeţean Olt;  
- aprobă Regulamentul de ordine interioară, care va cuprinde şi programul de vizitare a 

instituţiei de către public;  
 - analizează şi avizează orice propuneri, memorii, materiale primite din partea salariaţilor 

şi care au legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a muzeului;  
- analizează şi propune măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi 

orice alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor muzeului în diverse situaţii specifice; 
 - analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare a salariaţilor muzeului; 
 - propune şi analizează componenţa Consiliului Ştiinţific şi a comisiilor de lucru specifice 

activităţii muzeale (Comisia de Achiziţii, Comisia de Evaluare, etc.); 
 - îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau acte ale administraţiei publice;  
- analizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensă materială sau morală 

ori, după caz, sancţionarea salariaţilor, pe baza analizei rezultatelor individuale; 
 - avizează propunerile făcute de director privitoare la taxele specifice activităţii muzeale, 

precum şi modificarea acestora în timp sunt avizate şi înaintea forului administrativ superior 
spre aprobare;  

- în exercitarea atribuţiunilor ce îi revin Consiliul de Administraţie emite Hotărâri care se iau 
cu votul majorităţii membrilor;  

- hotărăşte asupra oricărei modificări a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Muzeului Judeţean Olt, conform legii. 

 
Potrivit prevederilor art.1  din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018 

a fost numit Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, în următoarea 
componență: 

Președinte:  -dr. Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard   -  Manager Muzeul Județean Olt; 
Membru:      - Popescu Iohana-Raluca    - Șef Serviciu-Serviciul de Restaurare-

Conservare a Patrimoniului; 
Membru:      - Stancu Marian-Cătălin          - Șef birou-Financiar Contabilitate, Resurse 

Umane, Informatică și  Administrativ; 
         Membru:      - Balaș Florentina-Claudia   - Șef Serviciu Secția de Etnografie; 
         Membru:      - Nițu Liliana                          - Șef Serviciu Secția de Istorie și Artă. 

Membru:      - Postelnicu Dorin-Teodor                          - consilier județean; 

Membru:      - Gheorghe Ionel Cristian                           - consilier județean. 

 

III. CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT PENTRU MANDATUL 2020-2024 

 

Ca urmare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 

27 septembrie 2020, în data de 24.10.2020 a avut loc ședința privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Județean Olt, convocată în temeiul prevederilor Ordinului 

Prefectului Județului Olt nr.316/20.10.2020. 

Prin Încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt au 

fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni pentru Consiliul Județean Olt, în 

mandatul 2020-2024, prin care și mandatul domnului GHEORGHE Ionel-Cristian. 

Astfel, prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor legale privind constituirea Consiliului Județean Olt. 

Ulterior, prin Încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de Tribunalul 

Olt au fost validate mandatele a doi consilieri județeni pentru Consiliul Județean Olt, în 

mandatul 2020-2024, printre care și mandatul domnului ANGHEL Marian-Viorel. 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean Olt pentru mandatul 2020-

2024, prin prezentul proiect de hotărâre se propune desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Olt – consilieri județeni, în calitate de membri, în Consiliul de 



3 
 

Administrație al Muzeului Județean Olt, pe perioada mandatului de consilier județean, 

respectiv 2020-2024.      

 
Având în vedere: 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001 cu privire la 

înființarea Muzeului Județean Olt;  

− prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

nr.311/2003, republicată (2), modificată și completată prin Ordonanța 

Guvernului nr.7/2020; 

− Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Olt, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020; 

− încheierea civilă definitivă nr.24/15.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, 

privind validarea mandatelor de consilieri județeni; 

− încheierea civilă definitivă nr.26/28.10.2020, pronunțată de Tribunalul Olt, 

privind validare mandate de consilieri județeni; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/28.02.2018 cu privire la: 

numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: 

aprobare transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean 

Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; 

numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu 

modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art.24 și art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Muzeului Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, 
 

propunem următoarele: 
 

➢ desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în 

cadrul Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt, pe durata mandatului 

de consilier județean, în mandatul 2020-2024, după cum urmează: 

- GHEORGHE Ionel-Cristian  – Consilier județean; 
- ANGHEL Marian-Viorel  – Consilier județean. 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
 
 
 
 
Șef serviciu               Șef serviciu 

Serviciul Juridic-Contencios             Serviciul Resurse Umane și  
Ana-Venera ȘTEFĂNESCU      Managementul Unităților Sanitare 
               Angela NICOLAE 


