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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, Regulamentuluicadru 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,
HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de management, conform
procesului-verbal nr. 17995/17.12.2014
al Comisiei de concurs a
managementului la Muzeul Județean Argeș, care constituie anexa
parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă încheierea Contractului de management pentru Muzeul
Județean Argeș pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu 15.01.2015 până la
data de 14.01.2020.
ART.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, domnul
Grigore Florin Tecău, să semneze Contractul de management ce se va încheia
cu domnul Popescu Cornel în calitate de manager, precum şi anexele acestuia.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură;
Serviciului Resurse Umane;
Muzeului Județean Argeș;
Domnului Popescu Cornel.

PREŞEDINTE,
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