
ROMÂNIA                                                                                                                           

JUDEŢUL GORJ                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                   

                                                                                                                          

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 

 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

 

 

 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; 

 - Prevederile art. 36 - 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

               - 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; 

     - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

și evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15/2021 privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 

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

Consiliul Județean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

- Contractul de management nr. 5604/2019 încheiat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Gorj; 

- Raportul nr. 4196/2021, întocmit de Comisia de evaluare anuală a managementului exercitat în anul 2020 la 

nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, 

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 și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 de domnul Cepoi Ion la 

nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, consemnat în Raportul Comisiei 

de evaluare nr. 4196/202. 

Art. 2. Se însușește propunerea, cu caracter de recomandare, a Comisiei de evaluare, pentru continuarea 

managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj de către domnul Cepoi 

Ion, managerul acestei instituţii.  

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului  Judeţean Gorj cu atribuţii în gestionarea managementului instituţiilor publice de cultură din 

subordinea Consiliului  Judeţean Gorj. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică managerului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  Judeţean Gorj, precum și 

Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

   PREŞEDINTE,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                                 SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

Nr. 37 
Adoptată în şedinţa din 26.03.2021 

Cu un număr de 32 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  

 

 

 


