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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind rezultatul evalu rii finale a managerului
 Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

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

zând prevederile art. 37 alin. (2), art. 41, art. 42 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. Se aprob  rezultatul final al evalu rii managerului Muzeului jude ean de Mineralogie
Baia Mare, domnul Ioan Bob, pentru activitatea desf urat  în perioada 2010 - 2012, conform
anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. 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 i patrimoniu;
- Compartimentului resurse umane;
- Domnului Ioan Bob.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 16 voturi „pentru” i 7 „ab ineri” în edin a ordinar
Consiliului jude ean Maramure  din 24 iulie 2013. Au fost prezen i 24 de consilieri jude eni din
totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24  iulie  2012
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      Anexa  la HCJ MM  nr. 116/2013

RAPORT
privind rezultatul final al evalu rii managementului la

Muzeul Jude ean de Mineralogie Baia Mare

Comisia de evaluare a managementului la Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare
numit  prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 40/ 27 februarie 2013, întrunit  în
edin  în data de  23 mai  2013.

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, comisia a acordat
nota 8,96.

Domnul Ioan Bob a depus contesta ie. Comisia de solu ionare a contesta iilor întrunit  în
data de 3 iunie 2013, analizând contesta ia i rapoartele comisiei de evaluare având în vedere c  doi
dintre membrii Comisiei de evaluare au propus continuarea activit ii domnului Ioan Bob, a admis
contesta ia i propune Consiliului jude ean Maramure  s  acorde managerului Muzeului jude ean de
Mineralogie Baia Mare dreptul de a prezenta un nou proiect de management conform cerin elor
caietului de obiective stabilit de autoritate, conform art. 44, alin. (1) din O.U.G. nr. 189/ 2008.


