
   
   ROMÂNIA                                                                      
   JUDEŢUL MUREŞ                              PROIECT                                                      
   CONSILIUL JUDEŢEAN   
    
                                             

HOTĂRÂREA NR.___ 
din 31 ianuarie 2013 

pentru modificarea 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 
 
             Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 1418/ 24.01.2013 a Direcţiei Economice, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile art. 38, alin. (1) şi (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea 269/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a HG 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 art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 8 din 25 ianuarie 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 modifică după cum urmează:  

1. La art.2, pct.1 "Comisiile de evaluare", componenţa comisiei de evaluare constituită pentru Filarmonica de Stat, se modifică 
astfel încât lit."g", va avea următorul conţinut:  

     g) Filarmonica de Stat  
     Tcaciuc Ioana - şef serviciu Buget CJM; 
     Csiki Boldizsar - compozitor; 
     Kim Imola - prof. Liceul de Artă Tîrgu-Mureş; 
     Mihăiescu Carmen - lector Facultatea de Muzică; 
     Leonard Azamfirei – prof.univ.dr.Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş. 

2. La art.2, pct.2 "Comisia de contestaţii", componenţa comisiei de contestaţii constituită în condiţiile legii, se modifică şi  va avea 
următorul conţinut:  

     2.Comisia de contestaţii 
     Kakasi Andras – consilier juridic Direcţia Juridică şi Administraţie Publică/ CJM; 
     Tanţoş Florentina - consilier Direcţia Economică/ CJM; 
     Lefter Erika - consilier juridic Direcţia Juridică şi Administraţie Publică/CJM. 

            Art.II. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică, membrii comisiilor şi secretariatul 
acestora. 

            Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Serviciului Resurse Umane şi membrilor comisiilor. 

 
 
                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            PREŞEDINTE       SECRETAR 
            Ciprian Dobre      Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot028_2012.htm#exp#exp
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EXPUNEREA DE MOTIVE 
pentru modificarea 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 
 
 

Conform OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009, obligativitatea evaluării proiectelor de management prezentate de către managerii 
care au câştigat concursul de proiecte de management, revine autorităţilor în subordinea cărora funcţionează 
instituţiile publice de cultură, care propun comisiile de evaluare, contestaţii şi secretariat la nivelul Consiliului Judeţean 
Mureş, conform prevederilor art. 38, alin. (1) şi (3) din actul legislativ mai sus precizat. 

Aceste comisii, aprobate şi modificate prin HCJM nr. 8/2011, HCJM nr. 28/ 2012 şi HCJM nr. 94/ 2012, sunt 
constituite din specialişti ai aparatului propriu şi externi, şi necesită modificări având în vedere noile situaţii intervenite 
pentru o parte din membrii desemnaţi - pensionare, incompatibilitate dobândită. Astfel, în condiţiile actelor normative în 
vigoare, se impun modificări în componenţa comisiilor de evaluare, pentru ca autoritatea să aibă posibilitatea de a 
evalua în mod corespunzător performanţele manageriale obţinute de conducătorii instituţiilor publice de cultură din 
subordine, după cum urmează: 

-  Filarmonica de Stat: Corneliu Grosu (cadru didactic asociat) cu Leonard Azamfirei (prof.univ.dr. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş);  

             -  Comisia de contestaţii: Iosib Viorel (director executiv - Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din cadrul 
CJM) cu Kakasi Andras – consilier juridic/ Direcţia Juridică şi Administraţie Publică/ CJM. 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare componenţa comisiilor alcătuite în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 Director Economic 
      Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
 


