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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor  

publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa,  

pentru activitatea desfăşurată în anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.3478 din 27.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -  Raportul  nr. 3604 din 29.04.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4370 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr. 4338 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie; 

 - Anunţul nr.3321/23.04.2015 privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 - contractele de management nr. 54/2011, nr. 5266/2011, nr. 5267/2011, nr. 5268/2011 şi 

nr.5269/2011, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 

obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat 

pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea 

nr. 20 din 25.02.2014; 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatele evaluării managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa,pentru activitatea desfăşurată în anul 2014, conform 

anexei nr. 1. 

  

Art. 2 Se aprobă continuarea managementului Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

în baza contractului de management nr. 5268/2011 încheiat între doamna Roşca Doina-Venera şi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3317 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.2.  
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Art. 3 Se aprobă continuarea managementului Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa în baza contractului de management nr. 5266/2011 încheiat între doamna Racoviţeanu 

Mihaela şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3319 din 23.04.2015 prevăzut în 

anexa nr.3. 

 

 Art. 4 Se aprobă continuarea managementului Muzeului Agriculturii Slobozia în baza 

contractului de management nr. 54/2011 încheiat între domnul Petre Gheorghe şi Consiliul 

Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3320 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.4. 

 

 Art. 5 Se aprobă continuarea managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa în baza contractului de management nr. 5269/2011 

încheiat între domnul Obrejan Cristian şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3316 

din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.5. 

 

 Art. 6 Se aprobă continuarea managementului Muzeului Judeţean Ialomiţa în baza 

contractului de management nr. 5267/2011 încheiat între domnul Vlad Florin şi Consiliul Judeţean 

Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3318 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr. 6. 

 

 Art. 7 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

 Art. 9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.2-6, direcţiilor implicate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                                           

         Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                      Contrasemnează 

                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.42            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                            RC 

Astăzi 28.05.2015                                                                                                              2 ex. 


