
ROMÂNIA                                                                                                                          

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la 

nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,  

precum și a comisiei 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; 

- Prevederile art. 16 alin. (1) și (2), art. 17, art. 38 și art. 42 din Ordonanța de urgență 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-Anexa nr. 2; 

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

exercitarea și evaluarea managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Gorj - Anexa nr. 6; 

- Adresele Consiliului Județean Gorj nr. 20075/2021, nr. 20077/2021, nr. 20081/2021 și nr. 20088/2021 către 

instituții de cultură prin care solicită acordul desemnării specialiștilor în comisia de evaluare, respectiv comisia de 

soluționare a contestațiilor,        

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art. 1. (1) În vederea evaluării finale a managementului exercitat în perioada 2019 - 2022 la nivelul 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, se desemnează Comisia de evaluare, 

în următoarea componenţă:  

1. Davițoiu Nicolae - reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj; 

2. Etegan Amelia-Loredana, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dolj - specialist; 

 3. Pavelescu Alin-Constantin, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Vâlcea - specialist. 

 (2) În vederea analizării şi soluţionării eventualelor contestaţii asupra modului de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului prevăzut la alin. (1), se desemnează Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă: 

 1. Istrate Mihai - reprezentantul Consiliului Județean Gorj; 

    2. Roman Ciprian Nicolae, manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara - specialist; 

3. Mihăilescu Emilia, manager al Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu” Drobeta-Turnu Severin - specialist.  

(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) este asigurat de:  

  1. Cărbunescu Gheorghe - reprezentant al Serviciului juridic-contencios, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice;  

2. Blidea Mihaela - reprezentant al Serviciului buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Șipanu Tiberiu-Alin - reprezentant al Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații 

externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe; 

4. Florea Giorgiana - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate.  



Art. 2. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1 își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură aflate în 

subordinea  Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/2016 - Anexa nr. 6. 

   Art. 3. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1 precum și secretariatul acestora vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.    

                

          

 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

CONTRASEMNEAZĂ,   

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                            

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 203 

Adoptată în şedinţa din 23.12.2021 

Cu un număr de 29 voturi 

Din totalul numărului de consilieri prezenți 


