
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
PFEŞEDINTE

diplffi#21
privind constituirea Comisiei de eva]uare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţii]or

în vederea evaluării  finale a managementului la Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
• referatul nr. 7584 din 04.05.2021  al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-art.16 alin.  (1)-(2),  art.  36 alin.  (1),  art.  38  alin.  (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.189/2008

privind managementul instituţiilor publice de cultură;
• Anexa 4  din Ordinul   Nr.  2799/2015  din  10 decembrie 2015  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare  şi  desfaşurare  a  concursului  de  proiecte  de  management  Regulamentului-cadru  de  organizare  şi
desfaşurare   a  evaluării   managementului,   a  modelului-cadru   al   caietului   de  obiective,   a  modelului-cadru  al
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

•  Dispoziţia  prgşedintelui   Consiliului  Judeţean   Sălaj   nr.   112  din   06  aprilie  2021,  privind  aprobarea
Regulamentul  de  organizare  şi  desfaşurare  a  evaluării  finale  a  managementului  la  Biblioteca  Judeţeană  „Ioniţă
Scipiong Bădescu" Sălaj, cu completările şi modificările ulterioare.

In  temeiul  art.   196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.l.     Se  constituie  comisia  de  evaluare    finală  a  managementului  la    Biblioteca  Judeţeană  „Ioniţă
ScipioneBădescu"Sălaj,cevaavealocînperioada04-17mai2021înurmătoareacomponenţă:

flmisiadeeva]u_argi
1. Prof. Mirişan Ligia Antonia                  l director manager, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe şincai"

Oradea;
-director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj;
-director executiv, reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj.

2. Cociş Doina
3 . Maruşca Leontina-Lucica

Sicretariattehn_ii
1 . Puşcaş Mihaela-Lavinia
2. Murăreanu Mioara-Aurica
3. Bojan Florica-Maricica

-consilierjuridic;
- şef serviciu;
- consilier

Ail. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în cadrul evaluării finale a  managementului  la
BibliotecaJudeţeană„IoniţăScipioneBădescu"Sălaj,înumătoareacomponenţă:

C±misiadecontestaEik

; #u:t:e;ş;n:gil:h:alr:uŢarla       : ;;;;:13;:;#r:e:pî:l::J::nât;ţn:t:;|â:3:Îîriş:u:li;:ă:ieă:l;;:::';Joradea'
Art.3.Cuducerealaîndeplinireaprezenteidispoziţii,seîncredinţeazămembriicomisiei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:

-Direcţia juridică şi administraţie locală;
-Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj;
- persoanele fizice specificate la art.1
-persoanele fizice specificate la art.2.

PREŞEDINTE,

DINU IANCU-SĂLĂJANU

Contrasemnează:
SECRETARUL  GENERAL

AL JUDEŢULUI,

COSMIN-RADU VLAICU


