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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.20 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte 

de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, 

organizat pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

            Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

desfasurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective in vederea 

organizarii concursului la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi. 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, 

protectie sociala, protectia copilului, familie ; 

          In conformitate cu prevederile art.6 si art.7 din OUG nr.189/2008 privind managementul  

institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1301/2009 

pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare  si desfasurare a concursului de proiecte 

de management, Regulamentului–cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului 

, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si 

modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de 

cultura, ale art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                            HOTARASTE: 

 

              Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de 

management pentru Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi conform anexei nr.1, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art.2. Se aproba Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management 

organizat pentru Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi prevazut in anexa nr.2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 
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            Art.3.  Se aproba conditiile de participare la concursul de proiecte de management pentru 

Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi conform anexei nr.3, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

            Art.4. Se aproba bibliografia in vederea participarii la concursul de proiecte de 

management pentru Casa de cultura “Alexandru Giugaru” Husi conform anexei nr.4, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art.5. Se delega primarul municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan, sa constituie prin 

dispozitie, Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte 

de management organizat pentru Casa de Cultura “Alexandru Giugaru ”Husi.  

 

           Art.6. Prezenta hotarare abroga prevederile Hotararii nr. 163 din 27.08.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de 

management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat 

pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi.                                                                                                                            

 

           Art.7. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi .  
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