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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.82 

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca 

Municipală „Mihai Ralea” Huşi şi a Caietului de obiective pentru întocmirea 

proiectului de management în vederea încheierii unui nou contract de management 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
 

            Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huşi; 

procesul verbal nr.23696 din 19.10.2016 al Comisiei de evaluare 

anuală a managementului la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” 

Huşi, constituită potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 49 din 07.09.2016 şi Dispoziţiei nr.333 din 

21.09.2016 a Primarului Municipiului Huşi; 

 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; 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin.(4) şi art. 43
1
 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură,cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului 
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 
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului cadru al contractului de management; prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Huşi nr.48/2016 privind organizarea evaluării anuale a 
managementului la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huşi; prevederile art 36 
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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. 

În 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 aprobă rezultatul evaluării finale a managementului asumat 
prin  contractul de management  nr. 34878/29.12.2011,de către doamna TUDOSE 

ALINA CIPRIANA – manager al Bibliotecii Municipale”Mihai Ralea” Huşi, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. –Se aproba Caietul de obiective care va sta la baza întocmirii  
proiectului de management în vederea încheierii unui nou contract de management 
la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huşi, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Proiectul de management menţionat la art.2 va fi depus la sediul 
Primăriei Municipiului Huşi în termen de 21 zile calendaristice de la comunicarea 
prezentei hotărâri. 
            Art.4  (1) Se desemnează d-na consilier  Matei Gabriela ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Huşi, în comisia pentru analiza noului proiect de 

management . 

(2) Se desemnează d-l consilier Hoha Gheorghe ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Huşi, în comisia soluţionare a contestaţiilor  

înregistrate în urma analizei noului proiectului de management. 

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  
primarul Municipiului Huşi şi managerul Bibliotecii Municipale „Mihai Ralea” 
Huşi.                                  
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