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HOTARAREA

NR.106/21.12.2012

REFERITOR LA: constituirea comisiei de concurs i a comisiei de solutionare a contestatiilor la
incredintarea
organizat
management
pentru
proiecte
de
concursul
de
managementului Centrului Cultural municipal Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
desfA§urare a
Prin HCL nr. 101/29.11.2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare
a caietului de objective pentru concursul de proiecte de
concursului de proiecte de management
management al Centrului Cultural municipal Caracal.
In vederea incredintaxii managementului Centrului Cultural municipal Caracal, in conformitate cu
prevederile OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de culturA, aprobatA
modificatA prin Legea nr.269/2009, Consiliul Local Caracal al municipiului Caracal aprobA constituirea
comisiei de concurs §i a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.16960/14.12.2012 al Directiei Resurse Umane prin care se propune
constituirea comisiei de concurs a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de
management organizat pentru incredintarea managementului Centrului Cultural municipal Caracal;
-art.16, 17, 21 din OUG nr.189/2008, privind managementul institutiilor publice de culturA,
aprobata §i modificatA prin Legea nr.269/2009;
-HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare §i desf4urare a
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare desf4urare a evaludrii
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate,
precum §i modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de
culturd;
desf4urare a
-HCL nr. 101/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare
concursului de proiecte de management §i a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de
management al Centrului Cultural municipal Caracal.
Patrimoniul National Olt a desemnat
-adresa nr.595/07.12.2012 prin care Directia pentru Culturd
specialiti in domeniu pentru constituirea celor douA comisii;
-adresa nr.260/07.12.2012 *i 264/14.12.2012 prin care Centrul Judetean pentru Conservarea §i
Promovarea Culturii Traditionale Cultural Olt, a desemnat speciali§ti in domeniu pentru constituirea
celor cloud comisii.
-Prevederile art.36 alin(2) lit„a", alin(6) lit„a", pct.4 din Legea nr.215/2001, privind administratia
publicd localA, republicatA(r1), cu modificArile §i completArile ulterioare;
-Avizul Comisiei pentru activitati juridice, disciplina, muncA §i protectie socialA, cereri, sesizAri;
-Avizul Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sAnAtate, sport, familie §i
protectia copilului;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica localk republicatA,
completatA §i modificatd;
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Art.1. Se aproba constituirea Comisiei de concurs pentru desfäsurarea concursului de proiecte de
management la Centrul Cultural municipal Caracal in urmdtoarea components:
Reprezentantul Consiliului Local Caracal
Presedinte:
Mocanu Joan
Director executiv-reprezentantul Ministerului
Dorin Teodorescu (specialist)
Membru:
Culturii si Patrimoniului National-Directia pentru
Culturd si Patrimoniu National Olt
Referent IA-reprezentantul Consiliului Judetean
Popa Nicolae (specialist)
Membru:
Olt-Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt

Art.2. Se aprobd constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru desfa' surarea
concursului de proiecte de management la Centrul Cultural municipal Caracal in urmAtoarea componentl
Reprezentantul Consiliului Local Caracal
Presedinte:
Tudor Doru
Inspector-reprezentantul Ministerului Culturii
Nicolae Alexandru (specialist)
Membru:
si Patrimoniului National-Directia pentru Culturd
si Patrimoniul National Olt
Referent IA-reprezentantul Consiliului Judetean
Ciurea Valeru(specialist)
Membru:
Olt-Centrul Judetean pentru Conservarea Si
Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Art.3 Secretariatul celor cloud comisii este asigurat prin grija personalului din cadrul Serviciului
Management Resurse Umane, Arhive, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Caracal si SPCLEP Caracal, care va fi desemnat prin dispozitie a Primarului.
Art.4 Membrii comisiilor prevdzute la art.1-2 si secretariatul acestora vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotärari cu respectarea prevederilor HCL nr. 101/29.11.2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desfäsurare a concursului de proiecte de management si a caietului de
obiective pentru concursul de proiecte de management al Centrului Cultural municipal Caracal.
ART.5.- Prezenta hotarare se comunia. Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal, Directiei Resurse Umane si persoanelor nominalizate in prezenta hotardre.
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