ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
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 de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte;
- Prevederile art. 16 alin. (2) - (5), art. 17, art. 37, 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 de interes județean înființate de
Consiliul Judeţean Gorj - Anexa nr. 6,
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. 1. (1) În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Ansamblului Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, se desemnează Comisia de evaluare, în următoarea componenţă:
1. Borcan Marius, reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj;
2. Mihăilescu Emilia, manager al Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu”, Drobeta-Turnu Severin specialist;
3. Roman Ciprian, manager al Centrului de Cultură și Artă Hunedoara - 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. Andrei Vasile-Liviu, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
2. Pavelescu Alin, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Vâlcea - specialist;
3. Magheru Ion, șef secție la Secția folclor-coregrafie a Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu”, DrobetaTurnu Severin - specialist;
(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) este asigurat de:
1. Albulescu Andreea - reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice;
2. Trotea Maria-Luminița - reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale;

3. Șipanu Alin - reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;
4. Mainerici Delia-Maria - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate;
Art. 2. (1) În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, se desemnează Comisia de evaluare, în următoarea
componenţă:
1. Fârță Dumitru, reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj;
2. Dumitrescu Florian, manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu” - specialist;
3. Pavelescu Alin, 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. Milosteanu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
2. Etegan Amelia-Loredana, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Dolj - specialist;
3. Roman Ciprian, manager al Centrului de Cultură și Artă Hunedoara – specialist.
(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) este asigurat de:
1. Zarescu Mirela - reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice;
2. Trotea Maria-Luminița - reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare
de utilități publice, proiecte și programe naționale;
3. Logăscu Nicoleta-Olivia - reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;
4. Cornoiu Daniela - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate.
Art. 3. (1) În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Școlii Populare de
Artă Târgu-Jiu, se desemnează Comisia de evaluare, în următoarea componenţă:
1. Iacobescu Marcel-Petrică, reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj;
2. Etegan Amelia-Loredana, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Dolj - specialist;
3. Durdan Doina, șef secție la Secția de Arte a Centrului Cultural ,,Nichita Stănescu”, Drobeta-Turnu
Severin - 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. Neață Gheorghe, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
2. Dumitrescu Florian, manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu” - 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. Covei Gabi-Cristina - reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice;
2. Blidea Mihaela - reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități
publice, proiecte și programe naționale;
3. Baros-Ghimiș Alexandra - reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;
4. Andrei Daniela - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate.
Art. 4. (1) În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Bibliotecii Județene
,,Christian Tell” Gorj, se desemnează Comisia de evaluare, în următoarea componenţă:
1. Grivei Gheorghe, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
2. Sachelarie Octavian-Mihail - manager al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeș - specialist;
3. Borș Silviu - manager al Bibliotecii Județene ,,Astra” Sibiu – specialist.
(2) În vederea analizării şi soluţionăii 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. Drăgoi Ionuț-Dinu, reprezentantul Consiliul Judeţean Gorj;
2. Bara Ioan Sebastian, manager al Bibliotecii Județene ,,Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva specialist;
3. Grigorescu Remus, manager al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea - specialist.
(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) este asigurat de:
1. Gușiță Ramona-Giorgiana - reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice;
2. Blidea Mihaela - reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități
publice, proiecte și programe naționale;
3. Borogean Maria-Adela - reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;
4. Florea Giorgiana - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate.
Art. 5. (1) În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Muzeului Județean
Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, se desemnează Comisia de evaluare, în următoarea componenţă:
1. Chircu Sorin-Constantin, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
2. Ridiche Florin, manager al Muzeului Olteniei Craiova - specialist;
3. Tulugea Claudiu-Aurel, manager al Muzeului Județean ,,Aurelian Sacerdoteanu” 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. Pavel Nelu, reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj;
2. Chelcea Dumitru Antonie, manager al Muzeului Memorial ,,Nicolae Bălcescu” Vâlcea;
3. Pîinișoară Iulian, lector universitar, Facultatea de științe ale educației, drept și administrație publică
din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu - specialist.
(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) este asigurat de:
1. Cărbunescu Gheorghe - reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice;
2. Jerca Nicoleta - reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități
publice, proiecte și programe naționale;
3. Șipanu Alin - reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;
4. Nimară Nidia - reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate.
Art. 6. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1-5 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. 7. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1- 5, precum și secretariatul acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se transmite membrilor comisiilor prevăzute la art. 1-5, secretariatului
acestora, precum și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr. 34
Adoptată în şedinţa din 28.02.2020
Cu un număr de 19 voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

