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HOrlnAnr
prMnd aprcborco teallafului ewludrfr finob o
monagemerrtului lul uzeului Agfinrlfurfr slobzia

Consiliul Judelean lolom i/a,
Avdnd in vedere:
- Expunereo de molive nr.4964 din 22.06.2015, a vicepregedintelui Consiliului

Judelean lolomi/o;
- Dispozitio Pregedintelui Consiliului Jude/eon lolomilo nr. Ill din 19.05.2015

privind odoptarea rlnor mdsuri orgonizotorice pe perioado dispunerii mdsurii
conlrolului iudicior fald de pregedintele Consiliului Jude/eon lalomito,

Examindnd:
- Raportul nr.5286 din 23.06.2015 al DireQiei Buget Finonle;
- Roportul nr.- din -.2015 al Comisiei pentru invo/amdnt culturd,

cukq fineret coloborareo cu societoteo ciuild gi rela/ii erterne;
- Roportul nr.- din -.2015 ol Comisiei pentru muncd, sdndtote

asistenld sociald ri familie;
- conlradul de management nr. 54 din 2011, ol domnului Petre Gheorghe
fn conformitote cu:
- prevederile art. 37 alin. l2l, 4l alin. lll ti 42 olin. l4l ale Ordononlei de

Urgenlo a Guvernului nr. 189/2008 privind manogementul instituliilor publice de
culfurd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.130l/2009 pentru aproboreo
Regulomentului-codru de organizore gi desfd;urore o concursului de proiecte de
monogemenf, Regulamenlului-codru de organizare gi desfdgurore a evaludrii
monogementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al
raportului de octiuitate precum gi modelului-cadru recomondol pentru controctele
de manogemenf, pentru insffu/iile publice de culfurd;

- prevederile Regulamentului de organizare gi desfdgurare a evoludrii
managemenfului insfit'u/iilor de culturd oflate in subordineo Consiliului Judeleon
lalomi/q aprobat prin hotdrdreo nr 20 din 25.A2.2014;

- prevederile ort gl alin.fl lrt.fJ din legeo odministraliei publice locole nr.
2 I 5/2 00 I, rep u blicatd, cu m odifrcdrile ;i completdrile ullerio arq

in temeiul art 97 alin.lU din tegeo admnistro/iei publice locale nr. 215/2001,
republicafd, cu modificdrile pi completdrile ulterioore
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Horlnlgre

ArtJ Se aprobd rezultatul evaludrii finole o managementului Muzeului
Agriculturii Slobozig pentru perioado 20ll-2015, ostfel cum ocesta este consemnot
in onexele nr.l - 3 care fac porte integrontd din prezenta hotdrdre.

Arf. 2 Prezento hotdrdre deuine obligotorie ;i produce efecte de la dato
comunicdrii.

Art 3 Prin gr(a DireQiei Coordonore Organizarq prezento hotdrdre se va
comunicq spre oducere la indeplinire direQiilor implicote din cadrul Consiliului
Judeleon lalomi/o, illuzeului Agriculturii Slobozia, precum gi domnului Petre
Gheorghe urmdnd sd fie publicatd pe site-ul ConsiliuluiJude/ean lalomi/a.

PRE,EDINtE,

Vosib Sitvfion AUPEECI Conha*mneozd
Sesetorul fudelului lalon ila,

Adrrtan-Robert IONESCU
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