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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 276 

privind organizarea evaluării finale a managementului la Biblioteca 

Municipală ”Mihai Ralea” Huși, institutie de cultură din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Huși 

 

 

           Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

  Având în vedere: 

• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.20642 din  

30.08.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.20643  

din 30.08.2021 privind organizarea evaluării finale a 

managementului la Biblioteca Municipală ”Mihai Ralea” Huși, 

institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Huși; 

• Raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 20644 din 

30.08.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 20645 din 30.08.2021; 

• Avizul nr.189 din 28.09.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr. 74 din 28.09.2021 Comisiei pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 

protecţia copilului, familie ; 

              In conformitate cu prevederile  art.37 alin.(2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului Ministerului 

Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

a modelului-cadru al raportului de activitate precum si a modelului cadru al 

contractului de management;  prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu 
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alin.(7) lit.d), art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              In  temeiul art.139 alin.(1)  din Ordonanta de Urgenta nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

              Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 

finale a managementului la Biblioteca Municipală ”Mihai Ralea”Huși, instituție 

de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși, conform 

anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2.Primarul municipiului Huși, va constitui prin  dispoziție Comisia 

de evaluare finală a managementului și Comisia de soluționare a  contestațiilor 

la evaluarea finală a managementului la Biblioteca Municipală ”Mihai Ralea” 

Huși, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși 

. 

  Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează 

primarul municipiului Huși .                                                     

                                                                                                  

 
                                                                                     HUŞI  ,  30  septembrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


