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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind abrogarea i modificarea unor prevederi din Hot rârile nr. 15, 16, 17 i 18/ 2010

referitoare la aprobarea regulamentelor de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la institu iile publice de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean

Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei Juridice i Administra ie Public i avizele favorabile ale comisiei înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural i comisiei juridice i de disciplin ;

zând prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institu iilor publice de
cultur , aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 269/2009 precum i H.G. nr. 1.301/2009
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului;
 În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) i 97 din Legea nr. 215/2002 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.I. Art. 5, alin (1) din regulamentul de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la institu iile muzeale de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure  aprobat
prin Hot rârea nr. 17/2010 se modific i va avea urm torul con inut:

„Comisia de evaluare, denumit  în continuare Comisia, este alc tuit  din:
a) 1 reprezentant al autorit ii;
b) 2 speciali ti”

Art.II. Art.5, alin (1) din Regulamentul de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la a ez mintele culturale de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure ,
aprobat prin Hot rârea nr. 18/2010, se modific i va avea urm torul con inut:

„Comisia de evaluare, denumit  în continuare Comisia, este alc tuit  din:
a) 1 reprezentant al autorit ii;
b) 2 speciali ti”

Art.III. Art.2. din Hot rârile nr. 15, 16, 17 i 18/ 2010 i anexele corespunz toare privind
componen a nominal  a comisiilor de evaluare i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor se
abrog .

Art.IV. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i administra ie public ;
- Direc iei Economice;
- Compartiment resurse umane;
- Institu iile de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 18 ianuarie 201 . Au fost prezenti 33 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                           SECRETAR AL JUDE ULUI
Baia Mare,18 ianuarie 2011                                                                                       Dumitru Dumu a
Nr. 7


