
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  TIRGU NEAMT 

            HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de 

proiecte de management, a caietului de obiective, a comisiei de concurs si a 
comisiei de solutionare a contestatiilor  în vederea organizarii concursului pentru  

ocuparea postului de Director la Casa de Cultura „Ion Creanga"  Tirgu Neamt  
 
Având în vedere raportul nr.15988/23.10.2013 întocmit de Biroul Resurse Umane prin 

care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si  desfăsurare a concursului de 
proiecte de management, a caietului de obiective ,  a comisiei de concurs si a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului la Casa de Cultura „Ion Creanga" 
Tirgu Neamt ; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colecţiilor publice, 
bibliotecilor si asezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată si completată prin 
Legea nr. 269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 si art. 
115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂSTE: 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte 
de management si caietul de obiective la Casa de Cultura „Ion Creanga"Tirgu Neamt , 
prevăzute în anexele n r.1  si  2 care fac parte integrantă din p rezenta   hotărâre.  
Art.2 . Se aprobă comisia de concurs si  comisia de soluţionare a contestaţiilor în  
componenţa p revăzută în  anexa n r.3, care face parte integrantă din p rezenta hotărâre.  
Art.3.   Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la 
Casa de Cultura „ Ion Creanga" Tirgu Neamt , prevăzute în anexa n r.4 , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.4.   Primarul   orasului Tirgu Neamt,   prin   aparatul   de   specialitate:   Biroul     
Resurse Umane si Casa de Cultura „ Ion Creanga"  Ti rgu Neamt vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

Nr. 192 
din 31.10.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Luculescu Vasile 

 
                 Contrasemneaz\,         

                                                                 Secretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

 Total consilieri locali     19 
  Prezenti             19        
  Pentru                 19         
  Împotrivă                          
  Abtineri                          


