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VICEPRE$EDINTE Nr. 4964 din 22.06.201.5

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea rezultatului evaludrii finale a

ryanag em entului Muzeului Ag riculturii Slob o zia

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbqterii Consiliului Judefeon lolomifa se propune
aprobareq rezultatului evaludrii finale a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia,
pentru periooda 2 0 1 1 -2 0 1 5.

Managementul Muzeului Agriculturii din Slobozia, s-q exercitat de cdtre managerul
Petre Gheorghe tn baza contractului de manqgement nr. 54 din 2011 incheiqt de Consiliul

Judelean lalomi,ta, pentru patru qni, o duratd egald cu cea a proiectelui de management
depuse de manager Si aprobat prin hotdrdre a Consiliului Judefean lalomifa.

Pe perioada de derulare a contractului de management, tn conformitate cu
prevederile Ordonanlei de (lrgenfd a Guvernului nr. L89/2008, este obligatorie evaluarea
activitdlii desfdsuratd de mqnager tn fiecare an calendaristic Si q. managementului
instituliei publice de culturd Ia expirarea contractului de mqnagemenC evqludri ce se
realizeqzd pe baza procedurilor prevdzute tn Regulamentul de organizare Si desfdsurare a
evaludrii monagementului institufiilor de culturd aflate fn subordineq Consiliului Judelean
Ialomifa, aprobat prin hotdrdreq qutoritdtii deliberative nr. 20 din 25,02.20L4.

Evqluareq mqnqgementului Muzeului Agriculturii Slobozia, pentru perioada 2011-
2015, a avut loc fn data de L5 iunie 2015 SI a constat in:

- qnalizq raportului de qctivitate depus de managerul Petre Gheorghe, pentru
qctivftatea desfasurqtd tn perioada 201"L-201"5, in corelare cu referatele qnalizd tntocmite
de reprezentanlii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului

Judefean lalomila desemnafi sd facd parte din secretqriqtul comisiei de evaluare;
- suslinerea raportului de activitqte de cdtre manogery fn cadrul unui interviu;
- dezbqterea, analiza Si acordareq notelor de cdtre membrii Comisiei pentru cele doud

etape ale evaludrii.
Comisia de evaluare a elaborat un raport asupra rezultatului obpinut de manager

pentru activitatea desfdsuratd tn perioqdq 20L7-20L5, care propune aprobareq rezultatului
evaludrii finale.

Constatdnd cd sunt tndeplinite condigiile de legalitate Si oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii ln forma pi conlinutul prezentate
tn proiect.

VICEPRE;EDINTE,
;tefan MU$OIU


