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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora în vederea organizării şi 

desfăşurării evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Muzeului 

Agriculturii Slobozia aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4235 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 - contractul de management nr. 54/2011 încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 

domnul Petre Gheorghe, 

 Examinând: 

 -  Raportul  nr. 4238 din 21.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4371 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 

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

instituţiilor 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 Consiliului Judeţean Ialomiţa 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 componenţa Comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului 

Agriculturii Slobozia pentru perioada 2011-2015, după cum urmează:  
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 Preşedinte :  

Constantin PĂTRAŞCU - şef secţie, Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”; 

 

 Membri :   

Mariana Georgeta CODLEANU - director executiv - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

Ştefan DOBRIŞ - consilier juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 

 Art.2 Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma evaluării finale a 

managementului Muzeului Agriculturii Slobozia, pentru perioada 2011-2015, în următoarea 

componenţă:  

 Preşedinte :  

Georgiana ONOIU  – şef secţie, Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”; 

 Membri :  

Mihaela MOROIANU - director executiv adjunct - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

Gheorghe PROCA - consilier juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 

 Art.3 Se aprobă Secretariatul Comisiilor prevăzute la art.2 şi art.3, în următoarea 

componenţă:  

 Tanuşa NĂSTASE - Compartiment Buget Contabilitate, Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 Gheorghiţa DIACONESCU - Compartiment Resurse Umane, Consiliul Judeţean Ialomiţa;  

 Hermina Roxana MARIN - Compartimentul Coordonare Organizare,  

Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

 

 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa sau înlocuitorul 

desemnat al acestuia să modifice, în condiţiile legii, componenţa comisiilor aprobate la              

art.1 - 3, în situaţia indisponibilităţii membrilor acestora.  

  

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

  

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1-3 şi Direcţiei Buget Finanţe, 

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

 

 

      PREŞEDINTE                                                        Contrasemnează 

                                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Adrian Robert IONESCU 
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