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HOTĂRÂRE    
                               - PROIECT – 

pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii 

 
 
 

Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.3991/21.04.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt;  

− raportul întocmit de doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
3566/03.04.2020; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 
31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 
comisiei de soluționare a contestațiilor; 

− prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

− prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României; 

− prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, pe durata stării de 
urgență; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.92/14.04.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata stării de urgență; 

− prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.89/09.04.2020 pentru 
suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
pe perioada stării de urgență instituite conform legii; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   nr. 
24/23.02.2017, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.d),  art.182 alin.(1) și alin.(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: 
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Art.1. Se aprobă suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii. 

Art.2. Datele de desfășurare ale etapelor procedurii de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a Consiliului 
Județean Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr.89/09.04.2020 pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform 
legii îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
managerului Muzeului Județean Olt - domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, Muzeului 
Județean Olt, doamnei Angela Nicolae, domnului Florin Ridiche și domnului Pavel Mirea – 
membri ai comisiei de evaluare înscrisă în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
57/26.03.2020, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
 

 
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      AVIZAT 
                                                                          Secretar General al Județului, 

                                                                         Marinela-Elena ILIE  
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                          AVIZAT 
Serviciul Resurse Umane și                                                        PREŞEDINTE 
Managementul Unităților Sanitare                                             Marius OPRESCU 
Nr.3999/21.04.2020 
 
   
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență  
instituite conform legii 

 
 
       Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 a fost aprobat Regulamentul de organizare 
și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt și au fost desemnate comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și 
comisia de soluționare a contestațiilor. 

Conform art.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 
01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, evaluare anuală a managementului este organizată în două 
etape: 

a) Prima etapă : analiza raportului de activitate; 
b) A doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu 

desfășurat la sediul autorității sau instituției, conform deciziei autorității. 
        De asemenea, la art.5 alin.(1) din Regulament este stabilit calendarul procedurii de evaluare a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt. 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României, au fost adoptate măsuri 
speciale prin instituirea unor stări excepţionale în scopul prevenirii și limitării răspândirii comunitare a 
infecţiei cu coronavirus. 

 În acest sens, Preşedintele României a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o 
durată de 30 de zile, prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, în vigoare din data de 16.03.2020. 

Starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 a fost prelungită, 
începând cu data de 15 aprilie 2020, cu 30 de zile, conform prevederilor Decretului Președintelui 
României nr. 240/2020. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la stabilirea 
unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, au fost aprobate o serie de măsuri pentru 
prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ̋ COVID-19ʺ la nivelul Consiliului 
Județean Olt și a instituțiilor din subordine, în contextul extinderii epidemiei de coronavirus în țara noastră, 
măsuri aplicabile până la data de 31.03.2020. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020, a fost aprobată 
prelungirea aplicabilității măsurilor dispuse prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.62/12.03.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, pe 
întreaga durată a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt         
nr. 92/14.04.2020, a fost aprobată prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 62/12.03.2020, în contextul epidemiei de coronavirus, pe 
întreaga durată a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 și 
prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, 
a extinderii epidemiei cu coronavirus în țara noastră, a importanței măsurilor stabilite prin Dispozițiile 
Președintelui Consiliului Județean Olt anterior menționate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor 
determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din 
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subordine, având în vedere că doi membri ai comisiei de evaluare a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt sunt de la instituții publice din județul Dolj și județul Teleorman, fapt ce necesită deplasarea 
acestora la sediul Consiliului Județean Olt, este necesară suspendarea procedurii de evaluare anuală 
a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform 
legii.  

Doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt, a întocmit un raport prin care propune suspendarea procedurii de evaluare anuală 
a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii și 
arată motivele pentru care se impune suspendarea procedurii de evaluare, raportul fiind înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 3566/03.04.2020. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte 
al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24/23.02.2017, 
Președintele Consiliului Județean Olt a fost împuternicit pentru a dispune anumite măsuri, numai 
în perioada dintre ședințele Consiliului Județean Olt, de la apariția cazurilor care impun măsurile 
respective, până la prima ședință ordinară a Consiliului Județean Olt, în care se va adopta o 
hotărâre cu privire la aprobarea măsurilor stabilite temporar prin dispoziție. 

 Conform prevederilor art. 1 și 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 89/09.04.2020 
pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe 
perioada stării de urgență instituite conform legii, a fost aprobată suspendarea procedurii de evaluare 
anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite 
conform legii, datele de desfășurare ale etapelor procedurii de evaluare anuală a managementului 
pentru Muzeul Județean Olt urmând a fi stabilite ulterior prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

 
Având în vedere: 

- raportul întocmit de doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
3566/03.04.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 
31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare 
a contestațiilor; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României; 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 pentru prelungirea 
aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, pe durata stării de urgență; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.92/14.04.2020 pentru prelungirea 
aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata stării de urgență; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.89/09.04.2020 pentru 
suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe 
perioada stării de urgență instituite conform legii; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   nr. 
24/23.02.2017, 
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propunem următoarele: 
➢ suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, 

pe perioada stării de urgență instituite conform legii; 
➢ stabilirea ulterioară prin hotărâre a Consiliului Județean Olt a datelor de desfășurare ale 

etapelor procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt; 

➢ încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 89/09.04.2020 

pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 

Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii. 

 

      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  
           Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                            Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                    Angela NICOLAE 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență  

instituite conform legii 
 
 
       Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt și au fost desemnate comisia de evaluare, 
secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor. 

Conform art.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru 
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, evaluare anuală a managementului este 
organizată în două etape: 

a) Prima etapă : analiza raportului de activitate; 
b) A doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu 

desfășurat la sediul autorității sau instituției, conform deciziei autorității. 
        De asemenea, la art.5 alin.(1) din Regulament este stabilit calendarul procedurii de evaluare a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt. 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României, au fost adoptate măsuri 
speciale prin instituirea unor stări excepţionale în scopul prevenirii și limitării răspândirii comunitare 
a infecţiei cu coronavirus. 

 În acest sens, Preşedintele României a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României 
pe o durată de 30 de zile, prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, în vigoare din data de 16.03.2020. 

Starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 a fost 
prelungită, începând cu data de 15 aprilie 2020, cu 30 de zile, conform prevederilor Decretului 
Președintelui României nr. 240/2020. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, au fost aprobate o serie de măsuri 
pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la 
nivelul Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din subordine, în contextul extinderii epidemiei de 
coronavirus în țara noastră, măsuri aplicabile până la data de 31.03.2020. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020, a fost aprobată 
prelungirea aplicabilității măsurilor dispuse prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de 
coronavirus, pe întreaga durată a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui 
României nr. 195/2020. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt         
nr. 92/14.04.2020, a fost aprobată prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 62/12.03.2020, în contextul epidemiei de 
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coronavirus, pe întreaga durată a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui 
României nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, începând cu data de 
16.03.2020, a extinderii epidemiei cu coronavirus în țara noastră, a importanței măsurilor stabilite 
prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt anterior menționate pentru prevenirea și 
gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului 
Județean Olt și a instituțiilor din subordine, având în vedere că doi membri ai comisiei de evaluare a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt sunt de la instituții publice din județul Dolj și județul 
Teleorman, fapt ce necesită deplasarea acestora la sediul Consiliului Județean Olt, este necesară 
suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
pe perioada stării de urgență instituite conform legii.  

Doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt, a întocmit un raport prin care propune suspendarea procedurii de evaluare 
anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite 
conform legii și arată motivele pentru care se impune suspendarea procedurii de evaluare, raportul 
fiind înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 3566/03.04.2020. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.24/23.02.2017, Președintele Consiliului Județean Olt a fost împuternicit pentru a dispune 
anumite măsuri, numai în perioada dintre ședințele Consiliului Județean Olt, de la apariția 
cazurilor care impun măsurile respective, până la prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Olt, în care se va adopta o hotărâre cu privire la aprobarea măsurilor stabilite 
temporar prin dispoziție. 

 Conform prevederilor art. 1 și 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
89/09.04.2020 pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii, a fost aprobată suspendarea 
procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada 
stării de urgență instituite conform legii, datele de desfășurare ale etapelor procedurii de 
evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt urmând a fi stabilite ulterior 
prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

 
Având în vedere: 

- raportul întocmit de doamna Nicolae Angela – președinte al comisiei de evaluare anuală a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
3566/03.04.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 
31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare 
a contestațiilor; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României; 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 pentru prelungirea 
aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, pe durata stării de urgență; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.92/14.04.2020 pentru prelungirea 
aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus prin Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata stării de urgență; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.89/09.04.2020 pentru suspendarea 
procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de 
urgență instituite conform legii; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   nr. 
24/23.02.2017, 
 

propunem următoarele: 
➢ suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul 

Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii; 
➢ stabilirea ulterioară prin hotărâre a Consiliului Județean Olt a datelor de desfășurare 

ale etapelor procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean 

Olt; 

➢ încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

89/09.04.2020 pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii. 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 
 
 
                                                            INIȚIATOR 
                                PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
                                                      Marius OPRESCU 


