
 

                          

 
    H O T Ă R Â R E 

privind încetarea de drept a raportului de muncă al domnului Ciucă Răsvan şi 
desemnarea conducerii interimare a Muzeului Agriculturii Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.1671 din 15.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 1602 din 11.03.2011 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 1812 din 18.03.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
 - Raportul nr. 1789 din 18.03.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, 
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1 alin (2), art.55 lit.a) şi art. 56 alin.(1) lit.d) şi art. 56 alin.(2) 
din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.15 lit.d) din Contractul de management          
nr. 5950/12.09.2006; 
 - 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 art.91 alin.(2) lit.e) 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 Începând cu data de 26.03.2011, raporturile de muncă ale          
domnului Ciucă Răsvan, director al Muzeului Agriculturii Slobozia, încetează de drept 
ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de pensionare, respectiv vârsta 
standard şi stagiul minim de cotizare. 
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Art.2(1) Începând cu data de 28.03.2011, domnul Petre Gheorghe se numeşte în 
funcţia de director interimar al Muzeului Agriculturii Slobozia, până la ocuparea prin 
concurs a funcţiei. 

(2) Pe perioada exercitării funcţiei de director interimar,          
domnul Petre Gheorghe  beneficiază de o remuneraţie lunară în cuantum de    2.530 
lei, stabilită potrivit capitolului IV din Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 
1301/2009. 

(3) Pe durata interimatului, directorul are dreptul să efectueze toate actele de 
gestiune curentă. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face 
cu aprobarea expresă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

(4) Funcţia de director interimar se exercită până la data începerii executării 
unui nou contract de management, încheiat în condiţiile legii. 

 
Art.3 În termen de maxim 120 zile de la data numirii directorului interimar, 

Consiliul Judeţean Ialomiţa va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de 
manager/director al Muzeului Agriculturii Slobozia.    
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi art.2,  
Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Muzeului 
Agriculturii Slobozia, 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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