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                           ROMÂNIA                                                               PROIECT                                                                

                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 
din 25 iulie  2013 

privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat Centrului Judeţean de  

Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive  nr.14.006/18.07.2013 a Direcţiei Economice privind 

aprobarea evaluării finale a managementului aplicat Centrului Judeţean de Cultură 
Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, 
 Luând în considerare raportul comisiei de evaluare privind managementul aplicat  

instituţiilor 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, nota 9,68, obţinut de d-na Monica 
Mihaela Dohotariu, pentru managementul aplicat Centrului Judeţean de Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş. 
     Art.2. Prezenta hotărâre se comunică managerului instituţiei de cultură 
subordonate - Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi 

Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 

 
         

          PREŞEDINTE                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE      
   
          Ciprian Dobre                         SECRETAR 

                         Paul Cosma  
   
 

 
 
 
 

 



1 ex. 

 ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.14.006/ 18.07.2013                                             
 
 
  

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 
 

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

modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, organele administraţiei publice locale în subordinea cărora 
funcţionează instituţii de cultură, organizează sesiuni de evaluare a managerilor pentru managementul aplicat 
de managerii care au obţinut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte.  

Sesiunea de evaluare desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean Mureş a fost realizată în baza 

raportului de activitate solicitat şi executat conform modelului-cadru prevăzut de lege. Comisia aprobată prin 

HCJM nr. 8/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a trecut la evaluarea finală a performanţelor 

manageriale ale directorului instituţiei publice de cultură în cauză. Potrivit prevederilor art. 40 din OUG nr. 

189/2008 evaluarea finală  a fost organizată astfel: 

o Etapa I - analiza Raportului de activitate; 

o Etapa II - susţinerea Raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu. 

În urma procedurii de verificare a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul 
de management, în raport cu resursele financiare alocate, managerul evaluat  a obţinut nota 9,68. În 
conformitate cu prevede art.44, alin.1 din OUG 189/2008, potrivit Raportului de evaluare al membrilor Comisiei 
şi a notelor acordate, se recomandă reînnoirea  contractului de management încheiat cu managerul Centrului 
Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, d-na Monica Mihaela Dohotariu. 
            Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
evaluării finale pentru managementului aplicat instituţiei de cultură menţionată. 
 

                  
      
 
  PREŞEDINTE                      DIRECTOR 
  Ciprian Dobre                            Bartha Iosif 
                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
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