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Comisia pentru invdgdmdnt, culturd, culte, tineret,
coldborare cu societotea civild gi reldlii externe

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind aprobared componenlei Comisiei de evaluare a

monagementului, a Comisiei de solulionare a contestaliilor gi a secretaridtului
dcestora in vederea organizdrii gi desfdgurdrii evaludrii, pentru anul 2074, a

manqgementului instituliilor de culturd oflote in subordinea Consiliului ludelean
lalomila

Comisia pentru invdydmdnt, culturd, culte, tineret, coloborare cu societatea civild
gi relafii externe intrunitd in gedinld tegat constituitd in data de 27.03.2015, ora 0930

fiind prezenli un numdr de { - consilieri judefeni, membri oi comisiei, o luat in
disculie proiectul de hotdrdre privind oprobareo componenlei Comisiei de evaluare a
monogementului, o Comisiei de solulionore o contestaliilor gi o secretariatului acestoro
fn vederea organizdrii gi desfdgurdrii evaludrii, pentru onul 2074, o managementului
instituliilor de culturd oflate in subordinea Consiliului Jude.teon lalomila.

in urma analizei realizote gi a dezboterilor ce ou ovut loc, astfel cum au fost
consemnote in procesul - verbal de gedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intfunegte condiliile de legalitote gi oportunitate gi de asemenea, nu au fost formulate
amendomente sau propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. @) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 275/2007, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisia pentru invd;dmdnt, culturd, culte,
tineret, coloborore cu societatea civild gi rela.tii externe avizeazd favorabil cu un numdr
d, L voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind aprobarea componenlei Comisiei de
evoluore o managementului, o Comisiei de solulionare o contestafiilor 5i o
secretariatului acestora in vederea organizdrii gi desf6gurdrii evaludrii, pentru anul 2074,
o managementului instituliilor de culturd aflate in subordinea Consiliului lude.tean
Ialomila gi propune consiliului judefean adoptarea lui in forma Si conlinutul prezentate
spre dezbaterea co misiei.
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