
 

 

 
    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei Comisiei  de evaluare a managementului 
instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.1670 din 15.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 1601 din 11.03.2011 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 1788 din 18.03.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, 
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Capitolului IV din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de 
management, pentru instituţiile publice de cultură; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 28.04.2010; 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1 În perioada cuprinsă de la 15 aprilie 2011 până la 16 mai 2011 vor avea 
loc evaluările anuale pentru activitatea desfăşurată în anul 2010, respectiv evaluările 
finale la proiectele de management cultural promovate de doamna Roşca Doina 
Venera - directorul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, doamna Racoviţeanu 
Mihaela - directorul Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, domnul 
Obrejan Cristian - directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi domnul Vlad Florin - directorul Muzeului Judeţean 
Ialomiţa. 
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Art.2 Evaluarea anuală, respectiv evaluarea finală se va realiza de o „Comisie 

de evaluare”, având următoarea componenţă: 
 Preşedinte  

Dana Mihai   - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 
 Membri  

Silvia Nestorescu   - Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului  
 din Cultură şi Artă; 

Oana Gabriela Petrica  - Centrul Naţional pentru Conservarea şi  
Promovarea Culturii Tradiţionale; 

Virgil  Ştefan Niţulescu  - Secretariatul General al Guvernului; 
Radu Ştefănescu  - Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. 

 
 Art.3 Contestaţiile formulate de persoanele prevăzute la art.1 asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării anuale, respectiv 
evaluării finale vor fi soluţionate de o „Comisie de soluţionare a contestaţiilor”, având 
următoarea componenţă:  
 Preşedinte 

Mircea Victor Angelescu  - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Membri 
Sorin Burlacu  - Biblioteca Judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău; 
Liviu Anghel  - Centrul Cultural Judeţean Călăraşi; 
Cristina Ovidiu   - Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" 

 Târgovişte; 
Marian Neagu   - Muzeul Dunării de Jos Călăraşi. 

 
 Art.4 Secretariatul comisiilor prevăzute la art.2 şi art.3 se aprobă în următoarea 
componenţă:  
  

Mihaela Moroianu        - şef serviciu-DBF; 
Gheorghiţa Diaconescu   - Compartiment Resurse Umane - DBF; 
Gheorghe Dobre             - Compartiment Mass Media - DCO. 

 
 Art.5 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să modifice, 
în condiţiile legii, componenţa comisiilor prevăzute la art. 2-4, în situaţia 
indisponibilităţii membrilor acestora.  
  
 Art.6 Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, precum şi membrii secretariatului beneficiază de drepturile 
prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1-4 şi Direcţiei 



 

Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată în 
Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 
                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 
Vasile Silvian CIUPERCĂ                       Constantin STOENESCU 
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