
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 

privind: constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene 
"Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12095 din 16 septembrie 2020 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman ; 
raportul comun de specialitate nr.12275 din 21 septembrie 2020 al 

Direcţiei management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice privind 
constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a 
managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - instituţie publică 
de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman; 

- avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, 
pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- adresa nr.9428 din 17 iulie 2020 a Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile contractului de management nr. 84 din 27 aprilie 2016 încheiat 

de Consiliul Judeţean Teleorman cu domnul Fota Viorel, manager al Bibliotecii 
Judeţene "Marin Preda"Teleorman; 

- prevederile art.25 alin.(1), cap. III, cap.lV şi art. 52 din O.U.G. nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Anexelor nr.2 şi nr.4 la Ordinul 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; 

F-5.5-03, ed.l, rev.l 
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