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                                  ROMÂNIA                             PROIECT 

             JUDEŢUL MUREŞ                            
  CONSILIUL JUDEŢEAN 

     

 

 
 

                                                         HOTĂRÂREA NR. ____ 
        din 29 martie  2012  

 

privind aprobarea evaluării managementului aplicat la instituţiile de cultură subordonate 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive nr.5173/23.03.2012 a Direcţiei Economice privind 

aprobarea evaluării managementului aplicat la Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Muzeul Judeţean Mureş şi Redacţia 
revistei „Vatra”,  

 Luând în considerare Rapoartele comisiilor de evaluare privind managementul aplicat în 
instituţiile de cultură subordonate,  
 În conformitate cu prevederile art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.269/2009, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 
 
 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului aplicat la instituţiile de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează: 
 - d-na Dohotariu Monica Mihaela, manager al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională 
şi Educaţie Artistică Mureş - nota  9,45; 

 -  d-na Avram Monica Olivia, manager al Bibliotecii Judeţene Mureş - nota  9,70; 
 -  dl. Soós Zoltán, manager al Muzeului Judeţean Mureş – nota 9,62; 

 -  dl. Podoabă Virgil, manager al Redacţiei revistei „Vatra” – nota 9.55. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică managerilor instituţiilor de cultură subordonate, 
Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, Biblioteca Judeţeană 

Mureş, Muzeul Judeţean Mureş şi Redacţia revistei „Vatra”, respectiv Direcţiei Economice din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  
 

                                                       
 
           PREŞEDINTE                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE        

      Lokodi Edita Emőke              
              SECRETAR 
             Paul Cosma 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 

Nr.5173/23.03.2012                                             
 
 

 
   EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea evaluării managementului aplicat la instituţiile de cultură subordonate 

 
 

 Potrivit prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice aprobată cu 

modificări şi completări, prin Legea nr.269/2009 în vederea asigurării managementului instituţiilor 
publice de cultură, organele administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează, 
organizează evaluarea anuală şi finală a managementului aplicat de managerii care au obţinut postul 

de conducere în urma unui concurs de proiecte. Astfel, sesiunea de evaluare anuală - procedura de 
verificare a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în 
raport cu resursele financiare alocate, la care managerul trebuie să obţină o notă peste 7, pentru a – şi 

putea continua mandatul, conform art.41 din OUG 189/2008, desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean 
Mureş, s-a încheiat cu  sublinierea elementelor de bază ale procesului de management aplicat, solicitate 
în baza unui model-cadru prevăzut de lege şi înaintat prin adresa cu nr. 1321/23.01.2012. 

          În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 8/2011 şi 26/2012, comisiile stabilite pentru 
evaluarea performanţelor manageriale ale directorilor instituţiilor publice de cultură aflate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş au procedat la evaluarea efectivă în perioada lunii februarie. 

Potrivit prevederilor art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, evaluările anuale  ale managerilor s-au desfăşurat în două etape (Etapa I - 
analiza raportului de activitate şi Etapa II - susţinerea raportului de activitate de către manager în 

cadrul unui interviu) şi au fost obţinute rezultate care oferă managerilor posibilitatea de a-şi continua 
mandatul. Astfel, potrivit notării comisiilor de evaluare, managerii instituţiilor de cultură, cu excepţia 
managerului Redacţiei revistei „Lato” care din motive de sănătate solicită o reprogramare pentru luna 

aprilie, au obţinut următorul punctaj: 
          -  d-na Dohotariu Monica Mihaela, manager al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş - nota  9,45; 

 -  d-na Avram Monica Olivia, manager al Bibliotecii Judeţene Mureş - nota  9,70; 
 -  dl. Soós Zoltán, manager al Muzeului Judeţean Mureş – nota 9,62; 
 -  dl. Podoabă Virgil, manager al Redacţiei revistei „Vatra” – nota 9,55. 

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

aprobarea evaluărilor managementului aplicat instituţiilor de cultură menţionate. 
 
 
                                                                   VAZUT 
              DIRECTOR ECONOMIC                                          VICEPREŞEDINTE  
              Bartha Iosif                           Szabó Arpád       

   
 
 

 
Întocmit: Mihaela Iordache 

 


