
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 

HOTARARE 

privind `ncetarea  contractului de management, cu acordul p\r]ilor,  al  

domnului  Gugiu Ioan, având functia de  Director al Casei de Cultur\ 

„Ion Creang\” T`rgu Neamt , `ncepând cu data de 07.01.2019 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

In conformitate cu art. 32 alin. 1 lit. „e” lit. OUG nr. 189/2008 privind 
managementul institu]iilor publice de cultur\ , cu modific\rile si 
complet\rile ulterioare ; 

Având `n vedere cererea nr. 70/04.01.2019 prin care domnul Gugiu 
Ioan , Director al Casei de Cultur\ „Ion Creang\” Tirgu Neamt, solicit\ 
aprobarea demisiei din func]ie [i dat fiind acordul ordonatorului principal de 
credite ; 

Luând act de HCL nr. 79/13.03.2017 privind numirea domnului Gugiu 
Ioan `n func]ia de director/manager al Casei de Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu 
Neamt [i aprobarea Contractului de management 

Examinând expunerea de motive nr. 98/ 07.01.2019 `naintat\ de 
Primarul orasului Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Serviciului  
Resurse Umane ; 

In temeiul prevederilor  art. 36  alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „b”  [i  art. 
45 alin. 1 din  Legea  nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ;  

HOTARASTE : 

Art. 1  Se aproba `ncetarea contractului de management, cu acordul 
p\r]ilor,  al  domnului Gugiu Ioan, având functia de  Director al Casei de 
Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu Neamt , `ncepand cu data de 07.01.2019. 

Art. 2   La data  intr\rii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice 
hotarare contrar\. 

Art. 3  Serviciul Resurse Umane  va lua toate masurile necesare 
pentru aducerea la `ndeplinirea prevederilor prezentei hotarari.  

Art. 4 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si 
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 

Initiator, 
       Primarul orasului Tirgu Neamt, 
  Vasilica  Harpa 

                         Avizat legalitate, 
              Secretar oras, 
           jr. Sabin Isabela 



APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI         

- PRIMAR-     

Nr.  98/07.01.2019 

 

 
 
 
 

Expunere de motive 

 

 la proiectul de hot\r^re   privind `ncetarea  contractului de 

management, cu acordul p\r]ilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având 

functia de  Director al Casei de Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu Neamt , 

`ncepând cu data de 07.01.2019 

 

 

 
 
 

In vederea punerii `n aplicare a prevederilor  OUG nr. 189/2008 
privind managementul institu]iilor publice de cultur\ , cu modific\rile si 
complet\rile ulterioare ; 
 

Analizand raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane  
 
Propun  spre aprobare Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] 

proiectul de hot\râre  privind `ncetarea  contractului de management, cu 
acordul p\r]ilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având functia de  Director al 
Casei de Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu Neamt , `ncepând cu data de 
07.01.2019 

 
 
 
 

 
 

Primar,  

           Vasilic\  Harpa 

 



 

Aparatul de Specialitate al Primarului         

Serviciul  Resurse Umane 

Nr. 98/07.01.2019 

       

                                  Aprob, 

                                               Primar,  

                                           Harpa Vasilica 

                                                                                  
                                                          

Raport de specialitate 

la proiectul de hot\r^re   privind `ncetarea  contractului de 

management, cu acordul p\r]ilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având 

functia de  Director al Casei de Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu Neamt , 

`ncepând cu data de 07.01.2019 

 

 

 

Luând act de cererea `nregistrat\ cererea nr. 70/04.01.2019 prin care 
domnul Gugiu Ioan , Director al Casei de Cultur\ „Ion Creang\” Tirgu 
Neamt, solicit\ aprobarea demisiei din func]ie [i dat fiind acordul 
ordonatorului principal de credite ; 

 
Propun  spre aprobare Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] 

proiectul de hot\râre  privind `ncetarea  contractului de management, cu 
acordul p\r]ilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având functia de  Director al 
Casei de Cultur\ „Ion Creang\” T`rgu Neamt , `ncepând cu data de 
07.01.2019. 

 
 
 
 
    Director executiv,         Resurse Umane,   
    ec. Ecaterina Iosub                  ec. Elena Ionita       

 
 
 
 

 
 
 
 


