
ROMANIA
JUDETUL S A LA J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

dinD]SPc?cZ]|I/S\.Nr. 2020

privind constituirea Comisiei de evaluare Si a Comisiei de solutionare a contestafiilor
in vederea evaluarii noului proiect de management  la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj

Presedintele Consiliului  Judetean  Salaj;
Avind i n vedere:
-referatul  nr.  5943  din  05.05.2020  al  Directiei juridice  Si  administratie  locals;
-art.16  alin.  (lH2),  art.  36  alin.  (I),  art.  38  alin.  (I),   din  Ordonanta  de  urgenfa a  Guvemului  nr.189#008

privind  managemeiitul  institu[iilor publice  de cultura,  cu  modificdrile  §i  completarile  ulterioare;
-Anexa  I,  Cap.  VI  din  Ordinul  Nr.  2799re015  din   10  decembrie  20] 5  pentru  aprobarca  Regulamentuliii-

cadru de organizare  Si  desfasurare a concursului  de proiecte de  managemeiit,  a  Regulamentuluingadru  de onganizare

Si   desfdsurare   a   evalu5rii   managementului,   a   modelului-cadru   al   caietului   de   objective,   a   modeluluingadru   al
raportului  de activitate, precum  Si  a modelului-cadru al contractului de management;

-Dispozitia  presedintelui  Consiliului  Judetean  S5laj  nr.  70  din  07  aprilie  2020,  privind  aprobarea  caietului

de  obiective  §i  a  regulamentului  de  organizare  a  evaluarii  noului  proiect  de  management  in  vederea  ?ncheierii  uniii
iiou contract de  management pentru managerul  Centrului  de Cultura Si Arta al Judetului  Salaj,

-art.191  alin.  (I )  lit.  a)  Si  alin.  (2)  lit.  a)  din  Ordonanta de  Urgenta a  Guvemului  nr.  57A019  privind  Codul

administrativ,  cu  modificarile  §i  completarile  ulterioare.

in   temeiul   art.196   alin.   (I)   lit.   b)   din   Ordonanra  de   Urgenta   a   Guvemului   iir.   57reo19   privind   Codul

administrativ,  cu  modificarile  Si  complet5rile  ulterioare,

DISPUN:

Art.I.   Se constituie comisia de evaluare   a  noului  proiect de  management   la Centrul  de Cultura Si Arts al
Judetwlui  Salaj, ce va avea  loc in  perioada  19-28.052020, ?n  urmatoarea componenta:

Comjsia de evaluare:
l.  Prof.  Dr.  Maris stefan                -manager ,   Centrul Judetean  pentru  conservarea si   promovarea culturii

Traditionale  Maramure§;
2.  Pintea loan                                        -manager Bibljoteca Judetealia „Gconge co§buc"Bistrita-Nasaud;
3.  Pop  Letitia                                         -director executiv,  reprezentant al consiliului  Judetean  salaj.

Secretariat tehnic:
I.  Butas  Dorel-Marius                      -pefserviciu;
2.  Copceac  pompilia-Mirela         -consilier superior.,
3.  Pintea   Angela-Ludovica           -consiliersuperior.
Art.    2.    Se    constituie    comisia   de    solutionare    a   contestatiilor   ?n    cadrul    evaludrii    noului    protect    de

managemelit  la Centrul de Cultura Si Arta al Judetului  Salaj, ?n  urmatoarea components:
Comisia de contestatii:
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3.  Murareanu  Mioara-Aurica       -pefserviciu,   reprezentant al  consiliului   Judetean  salaj.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  dispozitii, se incredinteaza membrii  comisiei.
Art.4.  Prezenta dispozitie se comunica la:

-Directiajuridica §i  administratie  locals;

-Centrul  de Cultura  §i Arta al  Judeqului  Salaj;

-persoanele fizice specificate la art. I
-persoanele fizice specificate  la art.2.

PRESEDINTE,

Tiberiu Mare

Contrasemneaza:
SECRETARUL  GENERAL  AL  JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


