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H O T Ă R Â R E 
privind numirea domnului Obrejan Cristian în funcția de manager al Centrului Județean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 6096 din 08.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  comun nr. 6098 din 08.07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 6246 din 13.07.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 6284 din 13.07.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 6262 din 13.07.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Dispoziţia nr. 104 din 10.06.2016 a Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind aprobarea proiectului de management al domnului Obrejan Cristian în vederea 
ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale  Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
  În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a), alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.7 alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Regulamentul de organizare și 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, actualizat conform hotărârii  nr. 64/27.05.2016;  

- prevederile art. 4, art. 34 alin.(2) și art. 43^1 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Domnul Obrejan Cristian se numeşte în funcţia de manager al Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa, 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  - până la data de 31.12.2020 -, clauzele acestuia urmând a 
fi negociate cu Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

 
Art.2 Pe perioada executării contractului de management, managerul Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa beneficiază de timp 
de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli 
de delegare în interesul serviciului, concediu medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru 
sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele 
prevăzute în legislaţia muncii. 

  
Art.3 Managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale  Ialomiţa va îndeplini atribuţiile prevăzute în contractul de management şi actele 
normative specifice domeniului de activitate al instituţiei publice de cultură. 

 
 Art.4  Se împuternicește domnul Victor MORARU , Președintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, să semneze contractul de management prevăzut la art. 1). 
 
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, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa 
şi domnului Obrejan Cristian, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREȘEDINTE,  
 Victor MORARU 

 
 

 
                                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                           Secretarul județului Ialomița  
 Adrian Robert IONESCU 
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