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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

                                   HOTĂRÂREA NR.103 

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management 
organizat in vederea incredintarii managementului Casei de Cultura „Alexandru 
Giugaru” Husi, a proiectului de management „castigator”, in vederea incheierii 
contractului de management la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

         Având în vedere: 

  expunerea de motive privind propunerea de aprobare a rezultatului 

final al concursului de proiecte de management organizat in 

vederea incredintarii managementului Casei de Cultura 

„Alexandru Giugaru” Husi, a proiectului de management 

„castigator”, în vederea încheierii contractului de management la 

Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi; Procesul –verbal nr. 

25150/02.11.2016 al comisiei de concurs de proiecte de 

management, constituita potrivit prevederilor HCL Husi 

nr.35/2016 si a Dispozitiei primarului municipiului Husi nr. 

340.2016;  

 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 prevederile 19 ali. 5), art. 20 alin.(5) si art. 23 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură,cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului Ministerului 

Culturii 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; 
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In temeiul art.36  alin.(2) lit. a) coroborat cu alin.(6) lit. a) pct. 4, art.45 alin.(1) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

             Art.1. Se aproba rezultatul final al concursului de proiecte de 

management  organizat la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi, conform 

anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art.2. Se aprobă proiectul de management prezentat de doamna ALEXA 

CATALINA, potrivit cerintelor caietului de obiective aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local  al Municipiului Husi nr.47 din 07.09.2016, în vederea încheierii 

contractului de management, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Doamna ALEXA CATALINA se numeşte în funcţia de manager al 

Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi. 
 

Art.4. (1) Contractul de management se va încheia pe o durată de 5 ani, 

clauzele acestuia urmând a fi negociate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data 

aducerii la cunoştinţă a proiectului de management aprobat, cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

(2) Contractul de management va fi încheiat între primarul municipiului Huşi 
şi managerul Casei de Cultură „Alexandru Giugaru” Huşi, după aprobarea formei 
acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Huşi. 

 

Art.5. Direcţiile/compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Husi vor urmări derularea contractului de management, pe segmente 

proprii de competenţă şi vor informa Primarul Municipiului Husi pe baza evaluării 

anuale şi/sau periodice, după caz. 
 

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Husi, Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi şi doamna ALEXA 
CATALINA. 

                                                                        HUȘI, 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 


