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RAPORT
La proiectul de privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare a managementului. a

Comisiei de solutionare a contestaliilor si a secretsriatului acestora tn vederea organizdrii si
desfdsurdrii evaludrii finale, pentru perioada 2011-2015. a managementului Muzeului

Asriculturii Slobozia aflat tn subordinea Consiliului Judetean lalomita

Avdnd in vedere:
- prevederile Ordonanfei de Urgen![ a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul

instituliilor publice de culturd cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- Hot6r6rea Guvemului nr. 130112009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare qi desftgurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-
cadru de organizare qi desfdqurare a evaludrii managementului, modelului-cadru al
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum qi modelului-
cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituliile publice de
culturd;

- Hotdrdrea Consiliului JudeJean Ialomila ff. 20125.02.2014 pentru aprobarea
Regulamentului de organizarc qi desfrqurare a evaludrii managementului instituliilor de
culturd aflate in subordinea Consiliului JudeJean Ialomila;

- contractul de management m.54124.08.2011 incheiat pentru perioada 20Il-2015 de
Consiliul JudeJean Ialomila cu managerul Muzeului Agriculturii Slobozia, domnul
Petre Gheorghe,

conform CAP. IV din Ordonanlamai sus menfionatd,,la expirarea duratei contractului de
management pentru domnul Petre Gheorghe se impune a se efectua evaluarea finald.

Fa!6 de cele prezentate mai sus, in respectarea prevederilor Ordonanfei de Urgen!6 a
Guvernului nr. 18912008 privind managementul instituliilor publice de culturd cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, urmeazd a se aproba componenla Comisiei de evaluare a
managementului, a Comisiei de solulionare a contestaliilor qi a secretariatului acestora pentru
evaluarea finald.
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