CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ,TAXE SI VENITURI
Nr.58/05.01.2015
VAZUT,
PRESEDINTE,
GRIGORE FLORIN TECAU
RAPORT,
Conform prevederilor art. 58, alin.(1) din Legea nr. 273 / 2006- privind
finantele publice actualizata, excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea
regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
prevazute la art.6 lit.a) , a celor exceptate la art.6 lit.b) si a transferurilor din
bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante , se
reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor
autoritatilor deliberative , astfel:
-ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in
limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a);
-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.
Tinand seama de aceste reglementari , va supunem spre aprobare utilizarea
din excedentul anului 2014 a sumei de 2000 mii lei , pe parcursul anului 2015,
pentru acoperirea golurilor temporare de casa.
DIRECTOR EXECUTIV,
Constantin VOICU

SEF SERVICIU,
Niculina CIOCANAU

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Anexa
La Hotararea CJ 2/09.01.2015
APROB,
PRESEDINTE
Grigore Florin TECAU
RAPORT
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice
nr. 1780/19.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, cu ordinul de plata nr.
4254/31.12.2014 s-a reintregit excedentul anului precedent cu sumele
repartizate din acesta in cursul anului 2014 prin virarea din contul
RO38TREZ04621400214XXXXX

in

contul

RO14TREZ04682A980000XXXX a sumei de 32.226.653 lei, si cu ordinul
de plata nr. 4255/31.12.2014 s-a acoperit deficitul sectiunii de dezvoltare
prin

virarea

din

contul

RO14TREZ04682A980000XXXX

in

contul

RO21TREZ04682990297XXXXX a sumei de 25.211.272,84 lei.
Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa fiti de acord cu
emiterea unui proiect de hotarare prin care sa se acopere definitiv deficitul
sectiunii de dezvoltare al anului 2014, in suma de 25.211.272,84 lei, din
excedentul bugetului local.

DIRECTOR EXECUTIV
Constantin VOICU

SEF SERV. FIN. – CTB.
Eugenia Carmen MOCANU
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului
de management câştigător şi a contractului de management pentru Muzeul
Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 112/06.01.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură.
Având în vedere:
Art. I, punctul 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
H.G. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru
de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și
modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru
instituțiile publice de cultură;
Art.104, alin.3 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
completată, modificată şi republicată;
Procesul-verbal nr. 17995/17.12.2014 al Comisiei de concurs a
managementului la Muzeul Județean Argeș constituită în baza Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 330/30.10.2014;
Raportul privind concursul de management la Muzeului Județean Argeș nr.
18259/22.12.2014 întocmit de comisia de concurs a managementului la
Muzeul Județean Argeș, comisie constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Argeş nr. 330/30.10.2014;
Hotărârea C.J.Argeş nr. 52/31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de management la instituţiile de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
Hotărârea C.J.Argeş nr. 192/24.09.2014 privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, TINERET, CULTURĂ

APROB,
PREŞEDINTE,
Grigore Florin TECĂU

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management,
planul de management câştigător şi a contractului de management pentru Muzeul Judeţean
Argeş

În temeiul prevederilor Legii nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Judeţean Argeş, funcţionează sub
autoritatea Consiliului Judeţean Argeş ca instituţie de drept public cu personalitate juridică.
Finanţarea Muzeului Judeţean Argeş se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
bugetul Consiliului Judeţean Argeş.
Misiunea Muzeului Judeţean Argeş, aflat în serviciul comunităţii, este de a colecţiona,
conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării,
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale
mediului înconjurător. De asemenea, are rolul de a iniţia, organiza şi desfăşura proiecte şi
programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice sau cu alte instituţii de
profil.
În cursul lunii noiembrie - decembrie 2014, Consiliul Judeţean Argeş a organizat concursul
de management în vederea încredinţării managementului la Muzeul Judeţean Argeş.
Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 330/30.10.2014 a fost
constituită Comisia de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Calendarului
organizării concursului de management la Muzeul Judeţean Argeş.
Concursul s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului de management pentru instituţiile de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş aprobat prin H.C.J. Argeş nr. 52/31.03.2014.
În urma desfăşurării concursului de management, comisia de concurs a desemnat
căştigător cu un punctaj de 8,73 planul de management depus de dl. Popescu Cornel, urmând a
se încheia contractul de management care reprezintă contractul dintre autoritate şi manager,
încheiat pe durată determinată – 15.01.2015 – 14.01.2020 – prin care se încredinţează
managementul instituţiei publice de cultură. Pe durata contractului de management, Consiliul
Judeţean Argeş are obligaţia să evalueze anual şi periodic, ori de câte ori autoritatea consideră
necesar, pe baza Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului pentru instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş

aprobat prin Hotărârea C.J. Argeş nr. 192/24.09.2013, activitatea şi modul de derulare al
contractului de management.
Planul de management câştigător al d-lui Popescu Cornel a fost întocmit cu
respectarea structurii din modelul – cadru prevăzut în Anexa nr. 3 – Caietul de obiective la H.G.
nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a
evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al
raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de
management, pentru institutiile publice de cultură.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin (1) din O.U.G. nr. 68/2013 privind modificarea
şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, contractul de management cuprinde clauze organizatorice,
financiare şi tehnice.
Făţă de cele mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de management, planul de management câştigător şi a contractului de
management pentru Muzeul Judeţean Argeş se încadrează în prevederile legale în vigoare,
drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată..

ŞEF SERVICIU,
Roxana STOENESCU

ÎNTOCMIT,
Isabela CHIREŢU

