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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022 privind desemnarea componenței 

nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de 

interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

- Demisia domnului Istrate Mihai din funcția de consilier județean al Consiliului Județean Gorj, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 3712/03.03.2022; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) - (3) și art. 13 alin. (1) - (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 

2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, 

a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/2016 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind exercitarea 

și evaluarea managementului instituţiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj - 

Anexa nr. 1; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiilor 

de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de 

Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, 

  În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art. I. Se modifică art. 2 alin. (2) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022 privind 

desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor 

publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor, în sensul înlocuirii domnului Istrate Mihai, reprezentantul Consiliului Județean Gorj în comisia de 

soluționare a contestațiilor, cu domnul: Mărgineanu Constantin-Lucian. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022, rămân în vigoare. 

Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija compartimentelor de resort, persoanelor nominalizate la 

art. I, secretariatului comisiilor de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor constituite în vederea desfășurării 

evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, 

precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.  

              

 

           PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                            CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 

Nr.__74___ 

Adoptată în şedinţa din: 11.03.2022 

Cu un număr de __28____ voturi 

Din numărul  consilierilor prezenți___29___ 


