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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.55 

                  privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2014 a 

                  managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 
 

                             Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru 

anul 2014  a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” 

Husi; procesul verbal nr.7102 din 17.03.2015 al Comisiei de evaluare  

anuala a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” 

Husi, constituita potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 27 din 26.02.2015 si Dispozitiei nr.628 din 

03.03.2015 a Primarului Municipiului 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. 42 alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura,cu 

modificarile si completările ulterioare si prevederile Hotararii de Guvern 

nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare 

a concursului de proiecte de management, modelului-cadru al caietului de 

obiective, modelului-cadru al contractului de management, regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului şi modelului-cadru al 

raportului de activitate; prevederile art. 12 alin.(4) din Anexa la Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr.26/2015 privind organizarea evaluarii 

anuale a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi; 

prevederile art 36 alin.(2) lit. a) coroborat cu alin. (6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


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 2014 a 

managementului asumat prin contractul de management de catre doamna 

TUDOSE ALINA CIPRIANA – manager al Bibliotecii Municipale”Mihai 

Ralea” Husi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2.Doamna Tudose Alina Cipriana va continua managementul 

Bibliotecii Municipale”Mihai Ralea” Husi, conform Proiectului de 

management si a contractului de management aflate in derulare . 

 

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul Municipiului Husi si managerul Bibliotecii Municipale „Mihai Ralea” 

Husi.                                

 

                                                                               HUSI, 26 martie 2015  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        Contrasemneaza, 

        Catalin Tocu                                                Secretarul municipiului Husi  

                    jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Anexa 

 

 

 

                                                REZULTATUL  

evaluarii anuale a managementului la  

Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi 
 

 

  
Nr.crt. Denumirea institutiei Numele si prenumele 

managerului  

Nota finala Recomandare 

1. Biblioteca Municipala 

„Mihai Ralea” Husi 

Tudose Alina 

Cipriana 

10 Continuarea 

contractului de 

management 

incheiat 

 

 

 

 

        Presedinte de sedinta,                                           Secretarul Municipiului Husi, 

            Catalin Tocu                                                               jr.Monica Dumitrascu                                          

 

 

 

 

 


