
 
  

 

 

H O T Ă R Â R E 

                                                                                                 -PROIECT- 

  

cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Consiliului de 

Administrație al Muzeului Județean Olt 

 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr.11599/18.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 

modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

- adresa nr.837/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/30.09.2022, prin 

care Muzeul Județean Olt a solicitat înlocuirea domanei Nițu Liliana cu domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

- Deciziile Managerului Muzeului Județean Olt nr.26/06.07.2021, nr.27/06.07.2021 și 

nr.15/09.02.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/08.03.2021 cu privire la numirea Consiliului 

de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 

Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului 

Județean Olt înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.124/25.08.2022 cu privire la aprobarea 

rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea proiectului 

de management elaborate de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul Județean Olt și a 

duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului 

(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la numirea managerului 

(directorului) Muzeului Județean Olt, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art.1. Se înlocuiește doamna Nițu Liliana, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.42/08.03.2021 în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului 

Județean Olt, cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu -Gerard - Șef de Secție al Secției Istorie și Artă 

a Muzeului Județean Olt. 

Nr.  159/18.10.2022 
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Art.2. Componența nominală actualizată a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean 

Olt este următoarea: 

- Președinte: - SMARANDACHE Gheorghe   - Manager al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - STANCU Marian-Cătălin             - Contabil Șef al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - BRĂTOI Iohana-Raluca              - Șef Serviciu al Serviciului Conservare-Restaurare 

                                                                      a Patrimoniului; 
- Membru:  - BALAȘ Florentina-Claudia         - Șef Secție al Secției de Etnografie; 
- Membru:  - GUȚICĂ-FLORESCU                 - Șef Secție al Secției de Istorie și Artă; 

                 Laurențiu-Gerard 
- Membru:  - GHEORGHE Ionel-Cristian        - consilier județean; 
- Membru:  - ANGHEL Marian-Viorel              - consilier județean. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Muzeului 

Județean Olt și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.   

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

                                  

             

 

 

             AVIZAT,  

                                                               Secretar General al Județului 

                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

 

  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 

nominale a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt 

 

 

I.  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, recreării, mărturii 
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, 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 au fost aprobate următoarele: 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de posturi, organigrama, statul de funcții și  
Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt. 

 
II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 
Potrivit prevederilor art.27 alin.(1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2020, în cadrul muzeelor și 
al colecțiilor publice de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administrație, ca 
organe deliberative de conducere. 

Conform art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului 

Județean Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021, în 

cadrul Muzeului Județean Olt funcţionează Consiliul de Administraţie, organ deliberativ de 

conducere, a cărui componenţă, atribuţii, organizare şi funcţionare se stabileşte prin 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. 

Consiliul de Administraţie este format din 5 – 7 membri cu următoarea componenţă: 

- managerul instiuției; 

- doi consilieri județeni ai Consiliului Judeţean; 

- șefi de secții/servicii/birou din cadrul instiuției; 

      Nr.11599/18.10.2022 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/08.03.2021 cu privire la numirea Consiliului 
de Administrație al Muzeului Județean Olt, a fost numit Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt, după cum urmează: 

 
Președinte:  -SMARANDACHE Gheorghe       - Manager interimar al Muzeului Județean Olt; 
Membru:      - STANCU Marian-Cătălin                                  -  Șef birou 
                                                                             Biroul Contabilitate, Resurse Umane,  
                                                                                      Informatică și Administrativ; 
Membru:      - BRĂTOI Iohana-Raluca                                    - Șef Serviciu; 
                                                                                Serviciul Restaurare – Conservare 
                                                                                                  a Patrimoniului; 
Membru:      - BALAȘ Florentina-Claudia                                - Șef Serviciu 
         Secția de Etnografie; 
Membru:      - NIȚU Liliana                                                        - Șef Serviciu 
               Secția de Istorie și Artă; 
Membru:      - GHEORGHE Ionel-Cristian                              - consilier județean; 
Membru:      - ANGHEL Marian-Viorel                                    - consilier județean. 

 
Prin adresa  nr.837/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10916/30.09.2022, Muzeul Județean Olt a  solicitat înlocuirea doamnei Nițu Liliana cu domnul 
Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard ca membru în cadru Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt. 

Prin Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr.26/06.07.2021 referitoare la: încetarea 
exercitării cu caracter temporar de Șef de Secție Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt și 
revenirea pe postul de muzeograf IA în cadrul secției de Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, 
Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean Olt, a doamnei Nițu Liliana și 
stabilire drepturi salariale, a fost modificat raportul de serviciu al doamnei Nițu Liliana prin 
încetarea exercitării funcției de conducere cu caracter temporar de Șef de Secție Istorie și Artă a 
Muzeului Județean Olt și revenirea acesteia pe postul de muzeograf IA, gradația 4 în cadrul 
secției de Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a 
Muzeului Județean Olt, începând cu data de 06.07.2021.      

Prin Deciziei Managerului Muzeului Județean Olt nr.27/06.07.2021 referitoare la: repunerea 
în drepturi a domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard respectiv repunerea în funcția de Șef de 
Secție, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean 
Olt și stabilire drepturi salariale, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost repus în funcția 
de conducere de Șef de Secție, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-
Olt, a Muzeului Județean Olt, începând cu data de 06.07.2021. 

Conform art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2022 cu privire la 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt, a fost 
aprobată reorganizarea Muzeului Județean Olt prin schimbarea denumirii Serviciului Restaurare-
Conservare în Serviciul de Conservare-Restaurare, respectiv prin înființarea postului aferent 
personalului contractual de conducere de Contabil Șef, nivel studii S. 

Potrivit art.4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.124/25.08.2022 cu privire la 
aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, 
aprobarea proiectului de management elaborate de domnul Smarandache Gheorghe pentru 
Muzeul Județean Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 
management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu 
privire la numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt, începând cu data de 
25.08.2022, domnul Smarandache Gheorghe a fost numit în funcția de manager (director), grad 
II al Muzeului Județean Olt. 

Conform art.1 din Decizia Managerului Muzeului Județean Olt referitoare la: numirea în 
funcția de conducere de Contabil Șef, grad II, nivel studii S în cadrul Muzeului Județean Olt a 
domnului STANCU marian-Cătălin și stabilire drepturi salariale, începând cu data de 10.02.2022, 
domnul Stancu Marian-Cătălin a fost numit în funcția de conducere de Contabil Șef, grad II, nivel 
studii S.  

În consecință, se impune înlocuirea doamnei Nițu Liliana în calitate de membru în cadrul 
Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu-



Gerard, precum și actualizarea componenței nominală a Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt. 

Având în vedere: 

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

- adresa nr.837/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/30.09.2022, 

prin care Muzeul Județean Olt a solicitat înlocuirea domanei Nițu Liliana cu domnul Guțică-

Florescu Laurențiu-Gerard ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului 

Județean Olt. 

- Deciziile Managerului Muzeului Județean Olt nr.26/06.07.2021, nr.27/06.07.2021 și 

nr.15/09.02.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/08.03.2021 cu privire la numirea 

Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 

Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții 

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului 

Județean Olt înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.124/25.08.2022 cu privire la aprobarea 

rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea 

proiectului de management elaborate de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul 

Județean Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management 

al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la 

numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:  
 

➢ înlocuirea doamnei Nițu Liliana, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.42/08.03.2021 în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al 
Muzeului Județean Olt, cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – Șef de Secție 
al Secției de Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt.  

➢ actualizarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt, după cum urmează: 

- Președinte: - SMARANDACHE Gheorghe   - Manager al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - STANCU Marian-Cătălin             - Contabil Șef al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - BRĂTOI Iohana-Raluca              - Șef Serviciu al Serviciului Conservare-

Restaurare 
                                                                          a Patrimoniului; 

- Membru:  - BALAȘ Florentina-Claudia        - Șef Secție al Secției de Etnografie; 
- Membru:  - GUȚICĂ-FLORESCU                  - Șef Secție al Secției de Istorie și Artă; 

                    Laurențiu-Gerard 
- Membru:  - GHEORGHE Ionel-Cristian        - consilier județean; 
- Membru:  - ANGHEL Marian-Viorel              - consilier județean. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                         

Serviciul Resurse Umane                                                                           

și Managementul Unităților Sanitare                                                     

Nr.11603/18.10.2022      

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale 

a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt 

 
I.  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, recreării, mărturii 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, 
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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 au fost aprobate următoarele: 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de posturi, organigrama, statul de funcții și  
Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt. 

 
II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT 

 

Potrivit prevederilor art.27 alin.(1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2020, în cadrul muzeelor și al 

colecțiilor publice de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administrație, ca organe 

deliberative de conducere. 

Conform art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului Județean 

Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021, în cadrul Muzeului 

Județean Olt funcţionează Consiliul de Administraţie, organ deliberativ de conducere, a cărui 

componenţă, atribuţii, organizare şi funcţionare se stabileşte prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. 

Consiliul de Administraţie este format din 5 – 7 membri cu următoarea componenţă: 

- managerul instiuției; 

- doi consilieri județeni ai Consiliului Judeţean; 

- șefi de secții/servicii/birou din cadrul instiuției; 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/08.03.2021 cu privire la numirea Consiliului de 

Administrație al Muzeului Județean Olt, a fost numit Consiliului de Administrație al Muzeului Județean 

Olt, după cum urmează: 

 
Președinte:  -SMARANDACHE Gheorghe       - Manager interimar al Muzeului Județean Olt; 
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Membru:      - STANCU Marian-Cătălin                                  -  Șef birou 
                                                                             Biroul Contabilitate, Resurse Umane,  
                                                                                      Informatică și Administrativ; 
Membru:      - BRĂTOI Iohana-Raluca                                    - Șef Serviciu; 
                                                                                Serviciul Restaurare – Conservare 
                                                                                                  a Patrimoniului; 
Membru:      - BALAȘ Florentina-Claudia                                - Șef Serviciu 
         Secția de Etnografie; 
Membru:      - NIȚU Liliana                                                        - Șef Serviciu 
               Secția de Istorie și Artă; 
Membru:      - GHEORGHE Ionel-Cristian                              - consilier județean; 

Membru:      - ANGHEL Marian-Viorel                                    - consilier județean. 

 

Prin adresa  nr.837/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/30.09.2022, 
Muzeul Județean Olt a  solicitat înlocuirea doamnei Nițu Liliana cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard ca membru în cadru Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Prin Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr.26/06.07.2021 referitoare la: încetarea 
exercitării cu caracter temporar de Șef de Secție Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt și revenirea pe 
postul de muzeograf IA în cadrul secției de Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică 
Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean Olt, a doamnei Nițu Liliana și stabilire drepturi salariale, a fost 
modificat raportul de serviciu al doamnei Nițu Liliana prin încetarea exercitării funcției de conducere cu 
caracter temporar de Șef de Secție Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt și revenirea acesteia pe 
postul de muzeograf IA, gradația 4 în cadrul secției de Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și 
Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean Olt, începând cu data de 06.07.2021.      

Prin Deciziei Managerului Muzeului Județean Olt nr.27/06.07.2021 referitoare la: repunerea în 
drepturi a domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard respectiv repunerea în funcția de Șef de Secție, 
Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean Olt și stabilire 
drepturi salariale, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost repus în funcția de conducere de 
Șef de Secție, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt, a Muzeului Județean 
Olt, începând cu data de 06.07.2021. 

Conform art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2022 cu privire la 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt, a fost aprobată 
reorganizarea Muzeului Județean Olt prin schimbarea denumirii Serviciului Restaurare-Conservare în 
Serviciul de Conservare-Restaurare, respectiv prin înființarea postului aferent personalului contractual 
de conducere de Contabil Șef, nivel studii S. 

Potrivit art.4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.124/25.08.2022 cu privire la 
aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean 
Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea proiectului de 
management elaborate de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul Județean Olt și a duratei 
contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) 
interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Muzeului 
Județean Olt, începând cu data de 25.08.2022, domnul Smarandache Gheorghe a fost numit în funcția 
de manager (director), grad II al Muzeului Județean Olt. 

Conform art.1 din Decizia Managerului Muzeului Județean Olt referitoare la: numirea în funcția 
de conducere de Contabil Șef, grad II, nivel studii S în cadrul Muzeului Județean Olt a domnului 
STANCU marian-Cătălin și stabilire drepturi salariale, începând cu data de 10.02.2022, domnul Stancu 
Marian-Cătălin a fost numit în funcția de conducere de Contabil Șef, grad II, nivel studii S.  

În consecință, se impune înlocuirea doamnei Nițu Liliana în calitate de membru în cadrul 

Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, 

precum și actualizarea componenței nominală a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Având în vedere: 

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 

modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 
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- adresa nr.837/29.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/30.09.2022, prin care 

Muzeul Județean Olt a solicitat înlocuirea domanei Nițu Liliana cu domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

- Deciziile Managerului Muzeului Județean Olt nr.26/06.07.2021, nr.27/06.07.2021 și 

nr.15/09.02.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/08.03.2021 cu privire la numirea Consiliului de 

Administrație al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 

Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt; 

- prevederile art.7 alin. (1) și (2) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului Județean 

Olt înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.124/25.08.2022 cu privire la aprobarea rezultatului 

final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea 

postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea proiectului de management 

elaborate de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul Județean Olt și a duratei contractului 

de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al 

Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Muzeului 

Județean Olt, 

 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:  
 

➢ înlocuirea doamnei Nițu Liliana, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.42/08.03.2021 în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt, cu domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – Șef de Secție al Secției de 
Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt.  

➢ actualizarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean 
Olt, după cum urmează: 

- Președinte: - SMARANDACHE Gheorghe   - Manager al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - STANCU Marian-Cătălin             - Contabil Șef al Muzeului Județean Olt; 
- Membru: - BRĂTOI Iohana-Raluca              - Șef Serviciu al Serviciului Conservare-Restaurare 

                                                                          a Patrimoniului; 
- Membru:  - BALAȘ Florentina-Claudia        - Șef Secție al Secției de Etnografie; 
- Membru:  - GUȚICĂ-FLORESCU                  - Șef Secție al Secției de Istorie și Artă; 

                    Laurențiu-Gerard 
- Membru:  - GHEORGHE Ionel-Cristian        - consilier județean; 
- Membru:  - ANGHEL Marian-Viorel              - consilier județean. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

               
                  ŞEF SERVICIU,                                                             ŞEF SERVICIU, 
         Serviciul Juridic – Contencios                                   Serviciul Resurse Umane și  
                 Alin-George RUȚĂ                                                  Managementul Unităților Sanitare 
                                                                                                            Laura BOCAI 
 
 
 
 
            

 
          Întocmit, 

                                     Lăzărescu Cătălin-George  


