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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
pentru aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii managerilor la institu iile de cultur  de sub

autoritatea Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei de înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural;

zând prevederile art. 37 alin. (2), art. 42 alin. (4) i art. 44 din O.U.G. nr. 189/ 2008
privind managementul institu iilor publice de cultur , cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 91, alin. (1), litera f), i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. (1) Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Bibliotecii jude ene „Petre
Dulfu”, domnul dr. Teodor Ardelean, pentru activitatea desf urat  în perioada 2007 - 2011,
conform anexei nr. 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.

Art.2. (1) Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Muzeului jude ean de Art
„Centrul Artistic Baia Mare”, domnul dr. Tiberiu Alexa, pentru activitatea desf urat  în perioada
2007 - 2011, conform anexei nr. 2 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.

Art.3. (1) Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Muzeului jude ean de Istorie i
Arheologie, domnul Viorel Rus, pentru activitatea desf urat  în perioada 2007 - 2011, conform
anexei nr. 3 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.

Art.4. Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Muzeului jude ean de Mineralogie,
domnul Ioan Bob, pentru activitatea desf urat  în anul 2011, conform anexei nr. 4 care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.5. (1) Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Muzeului jude ean de
Etnografie i Art  Popular , domnul Gheorghe Robescu, pentru activitatea desf urat  în perioada
2007 - 2011, conform anexei nr. 5 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.
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Art.6. Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului colii de Arte „Liviu Borlan”,
domnul Vasile Petru iu, pentru activitatea desf urat  în perioda 2007 - 2011, conform anexei nr. 6
care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.7. (1) Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Centrului jude ean pentru
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale, domnul tefan Mari , pentru activitatea
desf urat  în perioada 2007 - 2011, conform anexei nr. 7 care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.

Art.8. Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania”, doamna Iuliana Dancu , pentru activitatea desf urat  în perioada 2007 - 2011,
conform anexei nr. 8 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

(2) Se aprob  prelungirea prin act adi ional cu 6 luni a duratei contractului de management,
perioad  în care va fi depus un nou proiect ce va constitui baza încheierii unui nou contract de
management.

Art.9. Prezenta hot râre 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;
• Compartimentului resurse umane;
• Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
• Institu iilor de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 de voturi pentru i o ab inere în edin a ordinar
a Consiliului jude ean Maramure  din 23 mai 2012. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din
totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 23 mai 2012
Nr. 82



3

Anexa  nr. 1 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA BIBLIOTECA JUDE EAN  „PETRE DULFU” BAIA MARE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare

Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare
numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin
în data de 23 aprilie 2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Ardelean Teodor precum i
referatele – analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu
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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru
aprobarea regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a
acordat nota 10.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.

Anexa  nr. 2 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA MUZEE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Muzeul Jude ean de Art   „Centrul Artistic Baia Mare”

Comisia de evaluare a managementului la Muzeul jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia
Mare” numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în
edin  în data de 9 mai  2012.

 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Tiberiu Alexa precum i referatele –
analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a acordat nota
9,33.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.
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    Anexa  nr. 3 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA MUZEE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie

Comisia de evaluare a managementului la Muzeul jude ean de Istorie i Arheologie numit
prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin  în data
de 9 mai  2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Viorel Rus precum i referatele –
analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a acordat nota
9,33.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.

Anexa  nr. 4 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA MUZEE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Muzeul Jude ean de Mineralogie

Comisia de evaluare a managementului la Muzeul jude ean de Mineralogie numit  prin
Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin  în data de 9
mai  2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Ioan Bob precum i referatele –
analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a acordat nota 9,41
i recomand  continuarea managementului cu managerul Ioan Bob.
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Anexa  nr. 5 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA MUZEE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular

Comisia de evaluare a managementului la Muzeul jude ean de Etnografie i Art  Popular
numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin
în data de 9 mai  2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Robescu Gheorghe precum i
referatele – analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu
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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru
aprobarea regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a
acordat nota 9,08.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.

Anexa  nr. 6 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
EZ MINTE CULTURALE

RAPORT
privind rezultatul managementului la
coala Popular  de Art  „Liviu Borlan”

Comisia de evaluare a managementului la coala Popular  de Art  „Liviu Borlan” numit
prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin  în data
de 27 aprilie   2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Petru iu Vasile precum i referatele
– analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a acordat nota 10.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.
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Anexa  nr. 7 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA  A EZ MINTE  CULTURALE

RAPORT
privind rezultatul managementului la

 Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale

Comisia de evaluare a managementului la Centrul jude ean pentru Conservarea i
Promovarea Culturii Tradi ionale numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17
februarie 2012 întrunit  în edin  în data de 27 aprilie  2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul Mari tefan precum i referatele –
analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, comisia a acordat
nota 10.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.

Anexa  nr.8 la HCJ MM nr. 82/ 2012

COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI
LA ANSAMBLUL FOLCLORIC NA IONAL „TRANSILVANIA”

RAPORT
privind rezultatul managementului la

Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”

Comisia de evaluare a managementului la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”
numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 27/ 17 februarie 2012 întrunit  în edin
în data de 27 aprilie  2012.
 Analizând Raportul de activitate întocmit de managerul D ncu  Iuliana precum i referatele
– analiz  întocmite de secretariatul comisiei, Comisia de evaluare, în conformitate cu 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 ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, a acordat nota 10.
 Având în vedere nota ob inut , în conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/
2008, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management pân  la data de 27 iulie
2012 proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.


