
      
   ROMÂNIA                                                                      
   JUDEŢUL MUREŞ                                    PROIECT                                                      
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         

 
 
 

Hotărârea nr. 
din _____aprilie  2012 

privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive  nr. 7329/20.04.2012 a Direcţiei Economice privind 

aprobarea evaluării managementului aplicat Redacţiei revistei „Látó”,  
 Luând în considerare Rapoartele comisiilor de evaluare privind managementul aplicat în 
instituţia de cultură subordonată,  
 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 Redacţiei revistei 

„Látó”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Mureş –  nota 9.43, 
manager Kovacs Andras Ferenc.  
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică managerului Redacţiei revistei „Látó” şi Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  
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   EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate 
 

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

cultură 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 sesiuni de evaluare pentru managementul aplicat 
instituţiilor de cultură subordonate.  

Procedura de verificare a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin 
contractul de management pentru Redacţia revistei „Lato”, în raport cu resursele financiare 
alocate funcţionării acesteia, a avut loc în data de 13 aprilie 2012, ora 12.00, după termenul 

programat iniţial întrucât, din motive medicale, managerul instituţiei menţionate a înaintat o 
solicitare în vederea reprogramării evaluării anuale. Astfel, au fost parcurse cele două etape ale 
evaluării prevăzute de lege, obţinându-se un rezultat situat peste nota 7. Managerul evaluat a 

reuşit să atingă elementele de bază ale procesului de management, elemente prezentate în 
conformitate cu cerinţele modelului-cadru prevăzut de lege şi înaintat prin adresa cu nr. 
1321/23.01.2012. 

          Potrivit notării comisiei de evaluare, managerului Redacţiei revistei „Lato”, d-nul Kovacs 
Andras Ferenc, a obţinut nota 9.43, întrunind condiţiile prevăzute de lege. 

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 



 



 



 



 



 



 



 



 


