
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 110 
din 31 iulie 2014 

 
privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului Centrului 

Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.12.722/24.07.2014  precum şi raportul comisiei de 

concurs de management al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2) lit.”e” şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă rezultatul final, planul de management câştigător al concursului de 

management al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. (1) Începând cu data de 1 august 2014, domnul Iuliu Praja se numeşte în funcţia 

de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş. 

   (2) Contractul de management se va încheia pe o durată de 3 ani, clauzele 

acestuia urmând a fi negociate pe baza planului de management, cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

 

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: preşedintele Consiliului 

Judeţean Mureş şi persoana nominalizată la art.2, alin.(1) din prezenta hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                             SECRETAR 

                                                                                                Paul Cosma 

 



 

 

Nr. 12.722/24.07.2014 

Dosar VI D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului Centrului 
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş a organizat în luna iunie a.c., concurs de management al 

Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 27/2014.  

Potrivit Raportului comisiei de concurs de management al Centrului Judeţean pentru 

Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, membrii comisiei de concurs, numiţi prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.106/2014, au analizat planurile de 

management al candidaţilor cu dosare de concurs admise, după cum urmează: 

1. Dohotariu Monica-Mihaela – dosar de concurs nr.9301/2014; 

2. Praja Iuliu - dosar de concurs nr.9290/2014. 

Întrucât planurile management ale celor 2 candidaţi au obţinut în prima etapă a 

concursului - analiza planurilor de management, note mai mari de 8, în conformitate cu 

prevederilor art.19 alin.(3) din OUG nr.189/2008, aceştia au participat la cea de-a doua 

etapă a concursului - susţinerea planului în cadrul unui interviu. Rezultatul concursului, 

pentru fiecare candidat s-a calculat ca medie aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare 

etapă, fiind declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, respectiv 

domnul Praja Iuliu, cu media 8,49.  

Potrivit prevederilor art.20 alin.(5) din OUG nr.189/2009, rezultatul final al concursului, 

planul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de 

management vor fi supuse aprobării autorităţii. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.22 alin.1 din actul normativ mai sus 

menţionat, câştigătorul concursului şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a 

negocia, pe baza planului de management, clauzele contractului de management. 

 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului Centrului Judeţean pentru 

Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 

                      Preşedinte  

  CIPRIAN DOBRE 

 

 
Întocmit: Elena Popa – Şef Serviciu 

1 ex. 
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