
 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de 

management organizat  pentru ocuparea postului de manager al Muzeului 
Agriculturii Slobozia 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.6214 din 21.07.2015 a Vicepreşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
completările ulterioare, 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 6215 din 21.07.2015 al Direcţiei Buget Finanţe, 

- Raportul nr. 6238 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (2) lit.e) şi alin.(5) lit.d) pct.4 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. 20 alin.(5), art. 34 alin.(2) din Ordonanţa 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; 

 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 28.05.2015 privind 
aprobarea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management 
pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia, 

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 rezultatul final al concursului de proiecte de management 

organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă proiectul de management depus de domnul Petre 

Gheorghe, declarat câştigător de comisia de concurs, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3(1) Domnul Petre Gheorghe se numeşte în funcţia de manager al 

Muzeului Agriculturii Slobozia, funcţie ce va fi exercitată pe bază de contract de 
management.  

(2) Contractul de management se încheie pe o perioadă egală cu cea pentru 
care a fost aprobat proiectul de management, clauzele acestuia urmând a fi 
negociate cu ordonatorul principal de credite al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
respectarea dispoziţiilor legale. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării, putând fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.. 

 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Muzeului Agriculturii Slobozia şi domnului Petre 
Gheorghe, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
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