
R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 44/2012 
 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din 30 august 2012; 

Văzând referatul nr. 16814/22.08.2012; 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza H.G.R. nr. 1301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, modelului –cadru al caietului de obiective, modelului-

cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de 

management, pentru instituţiile publice de cultură; 

În temeiul art. 36 alin. (2)  lit. a) coroborat cu alin.3 lit. b şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 

215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,  

 

H O TĂRĂŞT E :  

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul  de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management la Casa de cultură  “Mihai Eminescu”  Târnăveni şi Caietul de obiective privind 

proiectul de management, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă comisia pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la 

Casa de Cultură „Mihai Eminescu” şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în componenţa 

prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Contractul de management va fi aprobat ulterior prin hotărâre a consiliului local. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 

Târnăveni. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
    Bercea Ioan 
   

 Avizează pentru legalitate 
Secretar, 

Groza Viorel Răzvan 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA        
JUDEŢUL  MUREŞ       
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI      
PRIMĂRIA        Aprobat,  
Nr. 16814/22.08.2012      Primar, 

               Megheşan Nicolae Sorin  

              

 

REFERAT 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 
de proiecte de management la Casa de cultură “Mihai Eminescu”  Târnăveni , a 
Caietului de obiective privind proiectul de management precum şi a comisiei de 

concurs, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 
 

 
 

În  conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.269/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea încredinţării managementului 
instituţiilor publice de cultură, autoritatea trebuie să organizeze concurs de proiecte de 
management.  

Pregătirea acestui concurs constă în: 
- elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management şi a Caietului de obiective privind proiectul de management; 
- desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor. 

Pentru organizarea concursului de proiecte de management, caietul de obiective se 
întocmeşte de către autoritatea locală deliberativă şi se aprobă prin hotărâre a acesteia.  

De asemenea, pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la 
nivelul autorităţii locale se înfiinţează comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, 
membrii acestora fiind numiţi prin hotărâre a autorităţii locale. 

Comisia de concurs este alcătuită din specialişti în domeniu, desemnaţi de 
autoritatea locală, în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură pentru care se 
organizează concursul de proiecte de management, precum şi din reprezentanţi ai 
autorităţii, numărul acestora din urmă neputând depăşi o treime din numărul total al 
membrilor comisiei de concurs. 

In acest sens au fost transmise  unor instituţii de cultură din judeţ, adrese pentru 
desemnarea unor specialişti în domeniul culturii, în vederea constituirii comisiei de concurs 
de proiecte de management. Nominalizările sunt menţionate în anexa nr. 3 la HCL, 
urmănd a se desemna de către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni un reprezentant al 
autorităţii (consilier local). 

Secretariatul comisiei este asigurat de către persoane din cadrul serviciului 
Organizare, Salarizare şi Resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Târnăveni. 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind: 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management la Casa de Cultură  „Mihai Eminescu” – Târnăveni, 



- Caietul de obiective în vederea organizării concursului de proiecte de management 
organizat pentru Casa Municipală de Cultură “Mihai Eminescu” din Municipiul 
Târnăveni 

- Comisia de concurs şi a comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 
     Consilier juridic,                                                   Şef Serviciu O.S.R.U.,    

         Popa Oana Adnana                                                        Petru Carmen 
 


