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privind constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării  anua]e a managementului la Muzeul Judeţean de lstorie şi Artă Zalău

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
• referatul nr. 7585 din 04.05.2021  al Direcţiei juridice şi administraţie locală;
-art.16 alin. (1)-(2),   art.  36 alin. (1), art. 38 alin.  (1),   din Ordonanţa de ugenţă a Guvemului nr.

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
-Anexa 2 din Ordinul   Nr.  2799/2015  din  10 decembrie 2015 pentm aprobarea Regulamentului-

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

-Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.  114 din 06 aprilie 2021, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la Muzeul Judeţean de
lstorie şi Artă Zalău.

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

DISPUN:

Art.1.  Se constituie comisia de evaluare  anuală a managementului la Muzeul Judeţean de lstorie
şi Artă Zalău, ce va avea loc îm perioada 06-20.05.2021, în următoarea componenţă:

Comisia de evaluare:
1. Dr.Marcu Felix                      -manager, Muzeul Naţional de lstorie a Transilvaniei;
2. Ştefan ciprian-Anghel        -director general, Complexul Naţional Muzeal "Astra" Sibiu;
3. Dr.Vlaicu cosmin-Radu     -secretarul general al judeţului, reprezentant al consiliului Judeţean

Sălaj.
Secretariat tehnic :
1. Buhăţel AncalRaluca          -consilier juridic
2. Brezoi luliana-Comelia      -consilier
3. Brânduşan Daniela-Letiţia -consilier
Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor îm cadnil evaluării anuale a

managementului la Muzeul Judeţean de lstorie şi Artă Zalău, în următoarea componenţă:
Comisia de contestatii:
1. Dr.Ovidiu Muntean            -şef secţie istorie, Muzeul Naţional de lstorie a Transilvaniei;
2. Ovidiu Baron                      -director general adjunct, Complexul Naţional Muzeal "Astra" Sibiu;
3. Ghilea  loana-Lavinia       -director executiv, reprezentant al consiliului Judeţean sălaj.
Art.3. Cu ducerea la ^mdeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:

-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Muzeul Judeţean de lstorie şi Artă Zalău;
- persoanele fizice specificate la art. 1 ;
-persoanele fizice specificate la art.2.

PREŞEDINTE,

DINU IANCU-SĂLĂJANU

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL

JUDEŢULUI,

COSMIN-RADU VLAICU


