
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIANr.Ji8
din    oLi   wAt°              202|

privind constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
în vederea eva]uării  anuale a managementu]ui ]a Centrul de Cu]tură şi Artă al Judeţu]ui Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
-referatul nr.   7587  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  desfăşurare  a  concursului  de  proiecte  de  management  Regulamentului-cadru  de  organizare  şi
desfăşurare   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  preşedintelui     Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.  20  din  21   ianuarie  2020  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în cadrul Comisiei de evaluare şi Comisiei
de soluţi^onare a contestaţiilor;

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.1.    Se  constituie  comisia  de  evaluare  anuală    a  managementului    la  Centrul  de  Cultură  şi Artă  al
Judeţului Sălaj, ce va avea loc în perioada 05-18.05.2021, în următoarea componenţă:

Comisia de eva]uare:
1 . Ţămure Gavril-manager
2. Buţiu Liviu Florin

3. POp Letiţia
Secretariat tehnii

1 . Butaş Dorel-Marius
2. Copceac Pompilia-Mirela
3. Pintea  Angela-Ludovica
Art. 2.  Se constituie comisia de soluţionare -a contestaţiilor în cadrul evaluării managementului la Centrul

de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în urinătoarea componenţă:
CLomisia de contestatiii
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3. Murăreanu Mioara-Aurica      -şef serviciu,  reprezentant al consiliului  Judeţean sălaj.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:

-Direcţia juridică şi administraţie locală;
-Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj;
- persoanele fizice specificate la art.1
-persoanele fizice specificate la art.2.

PREŞEDINTE,

DINU IANCU-SĂLĂJANU

-   Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc"-Bistriţa
-   Şef secţie Şcoala de Arte "Francisc Hubic"

-director executiv, reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj.

- şef serviciu;
- consilier superior;
- consilier superior.

Contrasemnează:
SECRETARUL  GENERAL

AL  JUDEŢULUI,

COSMIN-RADU VLAICU


