
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

as
2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de
management, organizat pentru ocuparea functiei de manager ]a Bib]ioteca Judeteana

''Ionita Scipione Badescu" Salaj

Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:
-referatul nr.15417 din  l9.08.2021  al Directiei juridice si administratie locala;
-     art.   20     alin.   (5)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvemului  nr.   189/2008  privind

managementul    institutiilor   publice   de   cultura,   cu   modific5rile   si   complet5rile
ulterioare;

-      art.   191   alin.  (1)  lit.  a)  Si  alin.  (2)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvemului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile Si complet5rile ulterioare;
in  temeiul  art.   196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvemului  nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Se  aproba  rezultatul  final  al  concursului  de  proiecte  de  management  organizat
pentru ocuparea functiei de manager la Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" S5laj,
conform anexei la prezenta dispozitie.

Art.2.  Se  aprob5 proiectul  de  management  elaborat  de  catre  doamna Marian Mariana-
Lucia pentru  ocuparea  functiei  de  manager  la  Biblioteca  Judetean5  "Ionita  Scipione  Badescu"
Salaj.

Art.3.  Se  aprob5 incheierea  contractului  de  management pe  o  durata  de  3  (trei)  ani  cu
doamna Marian Mariana-Lucia, pe baza proiectului de management castigator.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Directia juridica si
administratie local5.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Directia juridica Si administratie locala;
-Biblioteca Judeteana Ionita Scipione Badescu -Salaj;
- doamna Marian Mariana-Lucia.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa
la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj privind aprobarea

rezu]tatului final aL concursuLui de proiecte de management, organizat pentru
°Cuparcafunctiesad]:jmnarTarLE]:i:!db:Et°at#eaJ{][;.dedebagt\;I+ni!aog:ipioneBadescu"

REZULTATUL

final al concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeteana
"Ionita Scipione Badescu" Salaj

Nr. Nume]e Si prenumele Nota pentru etapa I - Nota pentru etapa 11 -
-Rezultatulfinalal

crt. candidatului analiza proiectelor de sustinerea proiectului d concursu]ui
management management in cadrulunuiinterviu

1. Marian Mariana- Lucia 8,98 8,83 8,90    _


