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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  15   consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 149  
                              privind  aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul  2018 a 

managementului la  Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi  

 
 
Consiliul Local  al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 
 

                               Avand  in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru 

anul 2018 a managementului la Casa de Cultura Municipala 

„Alexandru Giugaru” Husi; procesul verbal nr.7300 din 18.03.2019 al  

Comisiei de evaluare  anuala  a managementului la Casa de Cultura 

Municipala „Alexandru Giugaru” Husi, constituita potrivit 

prevederilor Hotararii  Consiliului Local  al Municipiului Husi nr. 28 

din  29.01.2019 si Dispozitiei nr.217 din 18.02.2019 a Primarului 

Municipiului Husi . 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 In conformitate cu  prevederile art. 42 alin.(4)  si art. 41alin.(1) din 

Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultura, cu modificarile si completările ulterioare si 

prevederile  Ordinului nr.2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a 

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; prevederile 

art.14 alin.(2) din Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi 
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nr.27/2019 privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de 

Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi; prevederile art 36 alin.(2) lit. a) 

coroborat cu alin. (6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1)   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 

Art.1.Se aproba rezultatul evaluarii pentru anul 2018 a 

managementului asumat prin  contractul de management  nr. 27561/29.11. 

2016 de catre doamna ALEXA CATALINA – manager al Casei de Cultura 

Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi, conform anexei  care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Doamna Alexa Catalina va continua managementul Casei de 

Cultura Municipale „Alexandru Giugaru” Husi, conform Proiectului de 

management aprobat si a Contractului de management aflat in derulare. 

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  
primarul Municipiului Husi si managerul Casei de Cultura Municipale „Alexandru 
Giugaru” Husi.                                  

 

 
 

                                                                                             HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                                              Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


