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privind oprofureo rerulffielor ewludrii anuale o monagedlor instihiiilor

publice de culturd allate fn subotdinea Consiliului Jude!eon lalomfa,
pentra activiffiu desftiguatti in onul2ol2

Consiliul Jude/ean lolomi/o,
Avdnd in vedere:
- Expunereo de motive nr.2ll2 din 27.03.2013 o Pregedintelui Consiliului Jude/ean

lolomilq
Examindnd:
- Raportul nr. 2ll7 din 27.03.2013 alDheQiei Buget Finonle;
- Raportul nr. - din -.2013 ol Comisiei pentru invdfdmdnt, culturd,

culfe, tineret, coloborarea cu socieloteo ciuila gi reloliiexterne;
- Roportul nr. _ din -.2013 ol Comisiei pentru muncd, sdndtate,

osisten/d sociolo fi familie;
- procesulverbolnr. ;1103 din 27.03.2013 olComisiei de evoluare;
- controclele de monogemenl nr. 54/2011. nr. 5266/2011, nr. 5267/2011,

nr. 5268/201 | ; i nr. 526 9/201 l,
in conformitote cu:
- prevederile Ordononlei de Urgenld o Guvernului nr. 189/2008 priuind

monogementul institu/iilor publice de culfurd, cu modifrconle gi completorile ulterioare;
- prevederile Hotardrii Guvernului nr.l30l/2009 pentru aproborea Regulamentului-

codru de orgonizore gi desfdgurore o concursului de proiecte de manogemenl,
Regulomentului-cadru de orgonizare ;i desfdgurare o evoludrii monagementului
modelului-cadru ol coietului de obiectivq modelului-codru ol roportului de octivitate
precum gi modelului-cadru recomondot pentru controclele de monogemenf, penlru
instituliile publice de culturd;

- hotdrdrea Consiliului Judqeon lolom$o nr.ll din t8.03.2013 privind aprobareo
Regulomentului de orgonizare gi desfdgurore o evoludrii manogementului instituliilor de
culturd aflote in subordinea Consiliului Judeleon lolomi/q a Comisiei de evaluore o
monagementului;i a Comisiei de solulionore o contestofiilor,

- prevederile ort.il olin.(U |rt.fl din Legea odministroliei publice locole nr. 215/2001,
republicotd, cu modificdrile gi completarile ulterioorg

In temeiul ort.97 olin.(U din Legea odministraliei publice locole nr. 215/2001,
republicotd, cu modificdrile gi completorile ulterioare,

HorlRAgre

Art.W) Se aprobd rezultotul evaludrii onuole a monagerului Centrului Cultural
UNESCO ,lonel Perleo', doamna Rogco Doina-Venerq pentru activiloteo desfdgurotd in
anul2012, conform anexei nr.l core foce parte integrontd din prezento hotdrdre.
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(21 Se oprobd continuoreo manogementului Cenfrului Cultural UNESCO .lonel
Perleo'in boza contradului de manogement nr. 5268/2011 incheiat intre doamna Rogca
Doino-Venero gi Consiliul Judelean lolomito.

Artz(U Se oprobd rezultotul evoludrii onuale a monagerului Bibliotecii Judelene
,$tefan Bdnulescu' lolomilq doomno Rocovileanu Mihoelg pentru ocliuitateo
desfdguratd fn anul 2012, conform anevei nr.2 core foce porte integrontd din prezenta
hotdrdre.

(2) Se aprobd continuarea monogementului Bibliotecii Judelene.gtefon Bdnulescu'
lolomila in bozo contractului de monagement nr. 5266/2011 incheiot inlre doomno
Racoviteonu Mihaelo gi Consiliul Jude/eon lalomi/o.

Art3fl Se aprobd rezultotul evaludrii onuale a managerului Muzeului Agriculturii
din Slobozia, domnul Petre Gheorghe pentru octivitoteo desfd;uratd fn anul 2012,
conform onexei nr. 3 core foce porte integrontd din prezenta hotdrdre.

H Se aprobd continuoreo managementului Muzeului Agriculturii din Slobozio in
boza controctului de manogement nr. 54/2011 incheiot intre domnul Petre Gheorghe gi
Consiliul Judelean lolomifa.

Art.40) 5e oprobd rezultotul evoludrii onuole a monogerului Centrului Jude/eon
pentru Conservarea gi Promovarea Culturii Troditionole lolomitg domnulObreion Cristion
pentru octiuitotea desfo;urotd in anul 2012, conform anavei nr.4 core face porte
integrontd din prezenta hotdrdre.

l2l Se oprobd continuoreo managementului Centrului Jude/eon pentru
Conseruoreo ;i Promovoreo Culfurii Troditionole lolomi;ta in bozo contracfului de
management nr. 5269/2011 incheiat intre domnul Obreian Cristian gi Consiliul Judelean
lolomila.

Art.501 Se oprobd rezultatul evaludrii anuole o monogerului rVluzeului Jude/ean
lolomi/c domnul Vlod Florin, pentru acfivitoteo desfdgurotd fn onul 2012. conform onexei
nr. 5 core foce porte integranta din prezenta hotdrdre.

(21 Se oprobd continuoreo monagementului rlluzeului Jude/ean lalomila in boza
controctului de monogement nr. 5267/2011 incheiat intre domnul Vlod Florin si Consiliul
Judeleon lolomito.

Prezenta hotdrdre devine obligatorie pi produce efecle de lo dota

4rt.7 Prin griio DireQiei Coordonare Organizore, prezento hotdrdre .se vo
comunicq spre oducere lo indeplinire persoanelor nominolizate la oril-L direeiilor
implicate din codrul Consrliului Judeleon lalomita gi insffiuliilor de culturd oflaie in
subordineo Consiliului Judelean lolomi/o, urmdnd sd fie publicotd pe site-ul Consiliului
Jude/ean lalomi;to.
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