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la proiectul de hotarfrre privind aprobarea rezultatului evaludrii finule u
mun

Potrivit prevederilor art.37 alin (2) din Ordonan{a de Urgen}d nr. 18912008, aprobatd gi
modificatd de Legea nr. 26912009, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale Hotdr6rii
Guvernului m.I30112009 privind regulamentul-cadru de organizare gi desfbqurare a evaludrii
managementului, autoritatea a organizat evaluarea finald a managementului Muzeului
Agriculturii Slobozia pentru perioada 201 1 -20 | 5 .

Prin HotdrArea Consiliului Judelean Ialomila nr. 43128.05.2015, a fost desemnatd
componen{a Comisiei de evaluare frnald., evaluare care s-a desfEqurat conform Regulamentului
de organizare gi desfbgurare a evaludrii aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr.
20125.02.20t4.

Potrivit aft. 4l alin. (1) din Ordonanla de Urgenld nr. 18912008, Comisia de evaluare a
elaborat un raport in care sunt menlionate aspectele cu privire la evaluarea finald gi anume:

o studierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-analizd.
?ntocmite de reprezentantii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelean Ialomila, desemnali sd facd parte din secretariatul
comisiei;

o evaluarea raportului de activitate in baza rntewiului sus{inut de managerul instituliei de
culturd menJionate;

. dezbaterea, analiza qi acordarea notelor de cdtre fiecare membru al comisiei, separate
pentru fiecare etapd a evaludrii.

Jindnd cont de perioada pentru care a fost incheiat contractul de management, respectiv
20II-20I5, autoritatea rtrmeazd a face demersurile legale pentru asigurarea managementului
Muzeului Agriculturii Slobozia pentru perioada urmitoare.
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Conform art. 42 alin. (4) al ordonan{ei de urgenld menJionate mai sus, rezr{tatul final al
evaludrii se aprobd prin ordin sau dispozilie a autoritdlii, dupd caz, pentru activitatea desfrquratb
in perioada 20II-2015.

AvAnd in vedere frnahzarea procedurilor de evaluare finald a managementului Muzeului
Agriculturii Slobozia, management asigurat de managerul instituliei domnul Petre Gheorghe
pentru activitatea desfrquratd in perioada 20lI-2015, proceduri desfrgurate in data de 15 iunie
2015, precum qi raportul intocmit de comisia de evaluare finald inregistrat cu ff.
5 05 0/ 1 5. 06 .20 7 5, propunem aprobarea rezultatului evaludrii finale.
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