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Comisia pentru invdEdmdnt, culturd, culte, tineret,
colabordre cu societatea civild gi relalii externe

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea componenlei Comisiei de evaludre d

managementului, a Comisiei de solulionare a contestqliilor gi a secretariotului
acestora in vederea organizdrii gi desfdgurdrii evoludrii finate, pentru perioada 2077-
2075, d mqnqgementului Muzeului Agriculturii Slobozia aflatin subordinea Consiliului

tudelean lalomila

Comisio pentru invd;dmdnt, culturd, culte, tineret, colaborare cu societateo civild
gi retalii externe intrunitd in ge/infd tegal constituitd in dato de 26.05.2015, ora 7400
fiind prezenli un numdr de Ll - consilieri judefeni, membri ai comisiei, o luat in
disculie proiectul de hotdrdre privind oprobarea camponenlei Comisiei de evaluare a
monagementului, o Comisiei de solu.tionore o contestaliilor gi o secretoriatului acestora
in vederea organizdrii gi desfdgurdrii evaludrii finale, pentru perioada 2077-2A75, a
monogementului Muzeului Agriculturii Slobozio oflat in subordinea Consiliului Judelean
Ialomifa. :

in urma onolizei realizate gi a dezboterilor ce au avut loc, astfet cum ou fost
consemnote in procesul - verbol de gedin.td, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intfunegte condiliile de legalitate 5i oportunitote gi de asemeneo, nLt ou fost formulate
omendamente sou propuneri de modificare a conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionot.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor 5i voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 olin. (4) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 275/2001, republicotd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioore, Comisia pentru invd;dmdnt, culturd, culte,
tinerpt, coloborare cu societatea civild gi relalii externe avizeozd favorabil cu un numdr
d, -4voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind aprobarea componenlei Comisiei de
evoluare o monogementului, o Comisiei de solulionare o contestofiilor gi a
secretariotului qcestora in vederea organizdrii gi desfdgurdrii evoludrii finale, pentru
perioado 2077-2075, a monogementului Muzeului Agriculturii Slobozia aflat in
subordineo Consiliului ludelean lalomila 5i propune consiliuluijudelean adoptarea luiin

forma gi confinutul prezentate spre dezbatereo comisiei.
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