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Presedintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand in vedere:

-referatul nr. 3851  din 08.03.2022 al Directiei juridice Si administratie locala;
-art.16  alin.  (1)-(2),  art.  36  alin.  (1),  art.  38  din Ordonanta de  urgenta a Guvemului  nr.189/2008

privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modific5rile Si completdrile ulterioare;
-Anexa  2  din  Ordinul  nr.  2799/2015  din  10  decembrie  2015  pentru  aprobarea  Regulamentului-

cadru  de  organizare  Si  desfasurare  a  concursului  de  proiecte  de  management  Regulamentului-cadru  de
organizare  Si  desfasurare  a  evaluarii  managementului,  a  modelului-cadru  al  caietului  de  obiective,  a
modelului-cadru al raportului de activitate, precum Si a modelului-cadru al contractului de management;

-   Dispozitia   presedintelui   Consiliului   Judetean   Salaj   nr.   57   din   22   februarie   2022   privind

aprobarea  Regulamentului  de  organizare  Si  dcsfasurare  a  evaluarii  anuale  a  managementului  la  nivelul
Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj;

in  temeiul  art.   196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind
Codul administrativ, cu modificarilc Si completarile ulterioare,

DISPUN:
Art.1.   Se constituie comisia de evaluare anuala a managementului la nivelul Centrului de Cultura

Si Arta al Judetului Salaj, ce va avea loc ?n perioada 09-25.03.2022, in urmatoarea componenta:
Comisia de evaluare:
1. Tarmure Gavrila
2.  Butiu Liviu Florin
3. Maghiu Marian-Paul

Secretariat tehnic:
1.  Pop Leti'ia
2. Butas Dorel-Marius
3. Pintea  Angela-Ludovica

-  manager, Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc"-Bistrita
-   Sef de sectie Scoala de Arte "Francisc Hubic" Oradea
-  administrator public, reprezentant al Consiliului Judetean Salaj

-rcprczentant al compartimentului juridic din cadrul autoritatii
- reprezentant al compartimentului de resurse umane din cadrul autoritatii
- reprezentant al compartimentului financiar din cadrul autoritatii

Art. 2.  Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor in cadrul evaluarii managementului  la
nivelul Centrului de Cultura Si Arta al Judetului Salaj, in urmatoarea componenta:
Comisia de contestatii:
1.  Uiuiii Alexandru                         -Centrul cultural Municipal „George co§buc"-Bistrita
2. Miescu Adrian                             -profesor vioara, Scoala de Arte "Francisc Hubic" Oradea
3. Murateanu Mioara-Aurica      -Sefserviciu,  reprezentant al consiliului  Judetean salaj

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza membrii comisiei.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica la:

- Directia juridica Si administratie locala;
-Centrul de Cultur5 Si Arta al Judetului  Salaj;
- persoanele fizicc specificate la art.1
-persoanele fi7ice specificate la art.2.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Sa]ajanu

Contrasemneaz5:
SHCRETARUL  GENERAL,

AL  JUDETULUI
Cosmin-Radu Vlaicu


