
EOTARARE

privind aprobarea organizirii concursului d€ prolecte de management

la Cesa Culturii -Ion CreangarrTirgu Neamt

Consilul Local al orasului Tirg! Neamt ;
in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenli a Guvemului nr. 189/2008 privind

managementul institutiilor publice de cultura, cu modificfile si completArile ulterioare; si cu
Hotararca Guvemului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului --cadru de organizare si
desfhlurarc a concursului de proiecte de management, Regulamentului -{adru de organizare si
desfasurare a evaluarii managerului, modelului-cadru al caiefului de obiective , modelului-cadru al
raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomanalat penhu contlacte de managemmt,
pentru iilstitutiile publice de culHra;

Exaninand expunerea de motive tlr. 22006/ 14.12.2016 inaintat d,e Primarul orasului Tirgu
Neamt si de raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane ;

Luand act de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art. 36 ali!. 2 lit. ,,a", alin. 3 lit. ,,b" si art. 45 alin. I din Legea nr.

21512001 a administ atieipublice locale, republicata, cu modificfile 9i completerile ulterioarc :
HOTiIT,ASTE:

Art.l. Se aprobe Regulamentul de organizare ;i desffSumre a concursului de proiecte

de management la Casa Culturii Ion Creanga"Tirgu Neamt. coDform aDexei nr. | , care fac parte
integrantd din prezenta hotirare.
Art.2. Se aprobe Caietul de obiective penru organizarea;i desf;iturarea concrrsului de proiecte
de management la Casa Culturii .Ion CreaDga"Tirgu Neamt, conform anexei nr.2 , care fac parte
integrartd din prezenta hoter,&e.
Art.J, Se aprobe criteriile de participare la concursul de proiecte de management la Casa
Culrurii Ion Creanga" Tirgu Neamt, prevlzute in anexa nr.3, care face parte integrante din
prezenta hot&Arc.
Art,4.Comisia pentru orgaDizarea concursului de proiecte de management, comisia de solutionare

a contestatiilor si secrcta atul acestora se numesc prin Dispozitia Primarului, cu respectarea ai.

16,17 si 21 din Ordonanlei de UrgeDF a Cuvemului nr- 189/2008 privind managementul institutiilor
publice de cultlrra, cu modificdrile sicomplebrile ulterioare
Art.s. La data intrdrii in vr'goare a prezentei hotareri se abroga orice hotarare contrard-
Art.6. Secretarul orasului Tirgu !,learnt va asigl|ra publi.itatea si comunicarea prezentei hotarari
institutiilor si pcasoanelor interesate.
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