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           ROMÂNIA                                                                      
       JUDEŢUL MUREŞ                                    PROIECT                                                      

   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         
 
 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ____ 
din 29 noiembrie  2012  

pentru aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de 

management de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală  
 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive  nr.21236/22.XI.2012, a Direcţiei Economice privind 

aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de management 
de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală – Biblioteca 
Judeţeană Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Redacţia revistei „Vatra”, Redacţia revistei „Látó”,  

 Luând în considerare notele obţinute la evaluarea finală de managerii instituţiilor 
susmenţionate,  

 Ţinând cont de prevederile art.44 din OUG nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, 

În conformitate  cu prevederile Anexei nr. 3 din HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-
cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, 
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 caietele de obiective în vederea întocmirii proiectelor de management 
pentru asigurarea managementului la Biblioteca Judeţeană Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, 
Redacţia revistei „Vatra”, Redacţia revistei „Látó”, cuprinse în  anexele 1-4 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se stabileşte ca termen pentru depunerea proiectelor de management, întocmite 

în conformitate cu cerinţele caietelor de obiective, data de 17.12.2012. 

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică managerilor instituţiilor de cultură subordonate: 
Biblioteca Judeţeană Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Redacţia revistei „Vatra”, Redacţia 

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

 
          PREŞEDINTE                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE        
                                                SECRETAR 

          Ciprian Dobre                                                         Aurelian-Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de 

management de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală 
 
 

 OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009 reglementează modalitatea de evaluare a  
managementului instituţiilor publice de cultură, potrivit ordonanţei de urgenţă, organele 

administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează, organizează sesiunile de 
evaluarea anuale şi finale pentru managementului aplicat, şi elaborează caietele de obiective 

care stau la baza întocmirii proiectelor de management. Proiectele de management vor fi 
depuse de managerii evaluaţi cu note peste 9, potrivit art. 44, alin.(1). 

 Caietele de obiective supuse aprobării se propun a fi depuse la Consiliul Judeţean 

Mureş până la data de 17.12.2012. Obiectivele impuse prin caietele de obiective, reprezintă 
cerinţele autorităţii şi constituie repere pentru îndeplinirea atribuţiilor manageriale viitoare, în 
funcţie de tendinţele culturale identificate, prefigurarea proceselor şi fenomenelor culturale, 

respectiv liniile strategice propuse pentru realizare (prognoze, programe, planuri). 
 Proiectele de management vor fi întocmite în formatul standard prevăzut de caietele de 

obiective care vor constitui anexe la contractele de management, ce vor fi negociate cu 

autoritatea, pe baza  prefigurării solicitărilor şi elemente noi propuse. 
          Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 

 

 

  PREŞEDINTE                                                   

 Ciprian Dobre                       

                                                                       DIRECTOR  

                                                                                        Bartha Iosif  
 

 

 

 

 

 

                                         

Întocmit: Mihaela Iordache 

       


