
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                            PROIECT 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                                  Secretar general al județului, 

                                                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                            

 

 

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 /doamna_______________________________________. 

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._____ 

Adoptată în şedinţa din ________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul  consilierilor prezenți_______ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de 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 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune 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. 

Temeiul legal îl constituie: 

- Prevederile art. 16 alin. (1) - (2), art. 21, art. 38 și art. 42 alin. (2) 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, potrivit cărora: 

   Art. 5. -   (1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se 

înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri.   

    (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul . . . . . . . . . 

./Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Consiliul Local . . . . . . . . . ., autoritate reprezentată prin ordonatorul principal 

de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de 

o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi.   

    (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de domeniile 

de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru 

care se organizează evaluarea.   

Art. 13. -   (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, 

numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.   

    (2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membri care au făcut parte din comisia 

de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.   

    (3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6.   

 În temeiul acestor dispoziții legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022 a fost 

desemnată componența nominală 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 cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea desfăşurării procedurii de 

evaluare a managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” 

Târgu Jiu, au fost nominalizați: 

   1. Istrate Mihai, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;  

2. Gănescu Doina, manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea  - specialist; 

3. Durdan Doina, șef secție la Secția de Arte a Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu” Drobeta-Turnu 

Severin - specialist. 

Ulterior desemnării componenței comisiei de soluționare a contestațiilor a fost înregistrată sub nr. 

3712/03.03.2022 demisia domnului Istrate Mihai din funcția de consilier județean al Consiliului Județean Gorj, 

ca urmare a numirii sale în funcția de subprefect al județului Gorj. 

Față de cele prezentate, se propune 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, în sensul 

înlocuirii domnului Istrate Mihai, reprezentantul Consiliului Județean Gorj în comisia de soluționare a 
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contestațiilor constituită în vederea desfăşurării procedurii de evaluare a managementului exercitat în anul 2021 

la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

   

 

Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacității administrative  

și achiziții publice 

Director executiv,  

Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice  

și al unităților sanitare preluate, 

Şef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de 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 

 

În conformitate cu prevederile art. 38 (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, În vederea evaluării 

managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţie publică 

de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului. 

Modalitatea de constituire a comisiilor de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor este reglementată 

prin dispozițiile  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, 

astfel: 

   Art. 5. -   (1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o 

comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri.   

    (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul . . . . . . . . . ./Consiliul 

Judeţean . . . . . . . . . ./Consiliul Local . . . . . . . . . ., autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, prin 

ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti 

în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi.   

    (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de domeniile de 

activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se 

organizează evaluarea.   

Art. 13. -   (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi prin 

ordin sau dispoziţie a autorităţii.   

    (2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membri care au făcut parte din comisia de 

evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.   

    (3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6.   

  În temeiul acestor dispoziții legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/28.02.2022 a fost desemnată 

componența nominală 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 cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea desfăşurării procedurii de evaluare a 

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

nominalizați: 

   1. Istrate Mihai, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;  

2. Gănescu Doina, manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea  - specialist; 

3. Durdan Doina, șef secție la Secția de Arte a Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu” Drobeta-Turnu Severin - 

specialist. 

Ulterior desemnării componenței comisiei de soluționare a contestațiilor a fost înregistrată sub nr. 

3712/03.03.2022 demisia domnului Istrate Mihai din funcția de consilier județean al Consiliului Județean Gorj, ca urmare 

a numirii sale în funcția de subprefect al județului Gorj. 

Față de cele expuse, prin prezentul proiect de hotărâre se propune autorității deliberative 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, în sensul înlocuirii domnului Istrate Mihai, reprezentantul Consiliului Județean Gorj în comisia de soluționare a 

contestațiilor constituită în vederea desfăşurării procedurii de evaluare a managementului exercitat în anul 2021 la 

nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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