
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 

din 27 februarie 2014 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.2.962 din 20.02.2014, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Luând în considerare dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.”d” coroborat cu alin.(5), lit.”a”, pct.4 şi ale 

art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2011 

privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituţiilor publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi componenţa nominală a 

comisiilor constituite în acest scop, cu modificările şi completările ulterioare, se 

abrogă.  

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund: Direcţia 

Economică, Serviciul Juridic şi Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREȘEDINTE                                                                             Contrasemnează   

Ciprian Dobre                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                      Paul Cosma           
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Nr. 2.962/20.02.2014 

Dosar VI D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice 

de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş a fost aprobat prin anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.8/25.01.2011, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

respectarea Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1301/2009. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 modifică şi completează prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 în ceea ce priveşte termenele şi modul în 

care se efectuează evaluările anuale şi periodice, rezultatul evaluării, etc. 

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare, evaluarea managementului reprezintă procedura prin care autoritatea verifică 

modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în 

raport cu resursele financiare alocate. Aceasta se face, de regulă, anual şi periodic, ori de 

câte ori autoritatea consideră necesar, pe baza Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului. 

În toate cazurile, evaluarea managementului se face prin analizarea proiectelor realizate 

în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, 

altele decât cele prevăzute în programul minimal. 

Modificările legislative aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 impun 

adoptarea unui nou Regulament de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş, care să stabilească 

calendarul evaluării, organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului 

acestora, precum şi modul de soluţionare a contestaţiilor, în concordanţă cu noile 

relementări legale în materie.  

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a managementului 

instituţiilor publice de cultură, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

 
Preşedinte  

CIPRIAN DOBRE 

Întocmit:Doris Radu/1.ex. 
Verificat: şef serviciu Elena Popa 
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