
ROMÂNIA 

• - -~-- - _ .......... - -_. - ........ - _ ... _~-~----_ ... ~. -- • ~-~~-_. -_.- ----:-.... • .>-: ..... _ • .. ..... 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

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

desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean 
Teleorman - instituţie publică de cultură aflată În subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman 

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

Avâ"d î" vedere: 
- referatul de aprobare nr.8613 din 13 aprilie 2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleonnan; 
- raportul comun de specialitate nr.8820 din 14 aprilie 2022 al Direcţiei 

management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice; 
- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr.8705/ VIlA din 14 aprilie 2022; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- adresa nr. 7224 din 29 martie 2022 a Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 7951 din 05 aprilie 2022 a Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr.7952 din 05 aprilie 2022 a Consiliului Judeţean Teleonnan; 
- prevederile contractului de management nr. 7 din 26 noiembrie 2021 

încheiat de Consiliul Judeţean Teleonnan cu dl. Mirea Pavel, manager al Muzeului 
Judeţean Teleonnan; 

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

- prevederile art.173 alin. ( 1) lit) d şi lit f) şi alin. (5) lit.d) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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