ROMANIA
JUDETUL TTARGHITA
MUNICIPIUL GHF]ORGHENI
CONSILIUL LOCAL

e1

HorÁnÁREA

nr.185/ 2oL4

priuind aprobarea rezultatului finat al concursului d.e proiecte d.e management
organi"zat pentru ocuparea postului de manager la. Centrul Cultural Gheorgheni,
precum qi a Planului de management cd.qtigd"tor

Consiliul Local aI Municipiului

Gheorgheni,

íntrunit in qedin{a extraordinará din data de 30 octombrie 2074;
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr.9BO2l2074 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr.9803 /2OI4 al Compartimentului resurse umane gi
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului
Gheorgheni;
HCL nr.I2OlI2O14, privind organizarea concursului de proiecte de management
ín vederea ocupárii funcliei de conducere al Centrului Cultural Gheorgheni;
Procesul-verbal nr. 866412014 al Comisiei de concurs, constituite prin H.C.L.
nr.I4B/2074'
in vederea incredin!árii managementului
Centrului
Cultural
Gheorgheni,
- rapoartele cornisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni:
- Administrarea
patnmoniului,
buget, finanye crearea surselor de uenituri

propnr;
- Sd.natate,cultura, protectie sociala, culte,
Ín conformitate cu prevederile:

-

art'2a, a1in.(5), art'22, alin.(1), art.34., a1in.(2) din Ordonan|a de Urgen{á a
Guvernului nr.IB9/2008, privind managementul instituliilor publíce de culturá,
cu modificárile qi completárile ulterioare;
- Hotárárii Guvernului nr.1301l2oo9, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de
organizare
qi desfágurare
a concursului
de proiecte
de management,
Regulamentului.cadru
de organizare gi destáqurare a evaluárii managementului,
modelului-cadru
al caietului cle obiective, modelului-cadru
al raportului de
activitate, precum
modelului-cadru
recomandat
pentru
contractele de
Ei
management, pentru instituliile publíce de culturá;
in temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) qi
art'115 a1in.(1}, lit.b) din Legea nr. 2I5/2ool,
privind administralia pubticá localá,
republicatá, cu modiÍicárile Ei completárile ulterioare,

HotÁnÁqtn:
Art.l
Se aprobá rezultatul final al concursului de proiecte de management
pentru
organizat
ocuparea postului de manager |a Centrul Cultural Gheorghení, conform
Procesului-verbal prevázut in Anexa nr.7 care face parte integrantá din prezenta hotáráre.
Art.2 _ Se aprobá Planul de management
al domnului
PaI Leuente, declarat
cáqtigátor de cátre Comisia de concurs, conform Anexei nr'2 care face parte integrantá din
prezenta hotáráre, 9i care se va anexa la contractul de management ca parte integrantá.
Art.3 - Durata pentru care se va incheia contractul de management cu cáqtigátorul
concursului de proiecte, se stabileqte pe 3 (trei) ani.

Art.4 * In termen de 30 de zi\e lucrátoare de la data aducerii la cunoqtin!á publicá a
rezultatului final al concursului, cáqtígátorul acestuia qi Primarul Municipiului Gheorgheni
vor negocia, pe baza Planului de management anexat, clauzele contractului de management.
Art.S - Prezenta hotáráre se transmite la Institufia Prefectului, judelul Harghita, Ei se
comunicá:
Primarului
Municipiulr'ri Gheorghení, Compartimentului resurse umQne 9í
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni gi
domnului Pál Leuente.

Gheorgheni, la data de 30 octombrie 2O14

PRE$EDINTELE SEDINTEI,

CoNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Czink.Attila
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