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EXPUNERE DE MOTIVE

la proieetul de hotdrhre privind aprobarea componenlei Comisiei de evaluarc a
managementului, a Comisiei de solulionare a contestnliilor Ei a secretariatalui
acestora tn vederea organizdrii gi desfdgurdrii evaludriiftnale, pentru perioada

2011-2015, a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia aJlattn
s ubordinea Consiliului Judelean lalomrta

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea componenlei
Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de solulionore a contestaliilor Si a
secretariatului acestora tn vederea organizdrii Si desJdgurdrii evaludrii finale, pentru
perioada 20ll-2015, a manttgementului Mtneului Agriculturii Slobozia aflat in
subordinea Consiliului Judelean lalomila.

in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr.
189/2008, evaluarm finald a managementului instituliilor de calturd aflate tn
subordinea Consiliului Judelean lalomila se realizeazd pe baza procedurilor prevdzute
in Regulamentul-cadru de organizare Si desfigurare a evaludrii managementului,
aproba! prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.301/2A09.

Incepdnd cu luna august 2011, manogementul Muzeului Agriculturii din
Slobozia a fost asigurat de domnul Petre Gheorghe tn baza contractului de
management nr.54/2011, contract ce va ajunge la termen tn luna august a
anului tn curs.

Conform atribuliilor conferite de actele normative menlionate, Consiliul
Judelean Ialomila are obligalia, pe de o parte, de a adopta Regulamentul de
organizare qi deffisurare a evaludrii manngementului, iar, pe de altd parte, de a
stabili componenla Comisiei de evalunre finale a mqnagementului, a Comisiei de
solulionare a contestaliilor Si a setretariatului celor doud comisii. Regulamentul de
organizare Si des/dEurare a evaludrii managementului, inclusiv a celeifinale, acesta a
fost adoptat prin hotdrdrea nr. 20 a Consiliului Judelean lalomila tn Sedinsa din
25.02.2014. Din componenla Comisiei de evaluare finale a managementului Si a
Comisiei de solulionere e contestaliilor, inclusiv a secretariatului tehnic, fac parte
reprezentanli ai aparatului de specialitate al autoritdlii judeSene Si speciali;ti tn
domeniu, persoane cu o vastd activitate didacticd, nurne sonore tn peisajul cultural



t

actual romdnesc.' Secretariatul Comisiilor este alcdtuit din trei functionari publici care
isi desfdsoard activitatea tn cqdrul Compartimentului resurse umanq
Compartimentului financiar, respectiv tn cadrul Directiei Coordonare Organizare, cu
atributii iuridice sau de coordonore a activitdtii institutiilor de culturd evaluate.

Evaluarea finald a managementului Mweului Agriculturii Slobozia este
organizatd conform prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 189/2008,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, si a Hotdrdrii Guvernului nr. 130I/2009,
avdnd la bazd $ Reflilamentul aprobat prin hotdrdrea Consiliului Judeteon lalomita
nr 20/2014

Comisia de evaluare finald elaboreazd un raport motivat asupra rszultatului
obtinut de manager fn urma evaluirii, rezultat care poate face obiectul unei
contestatii a managerului asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea $i desfd$urarea evaludrii finale. Contestaliile se solutioneazd tn termen
de 3 zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului pentru depunerea contestatiilor, de
cdtre o comisie constituitd tn acest sens. Rezultatul final al evaludrii se aprobd prin
hotdrdre a Consiliului Judetean lalomita.

Constatdnd cd sunt indeplinite conditiile de legalitate si oportunitate, propull
Consiliului Judetean lalomi(a adoptarea hotdrdrii tn forma gi con[inutul prezentqte fn
proiect.

WCEPRE$EDINTE

,noo t\nrnv I(--) I


