
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de director / manager al Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea Contractului de management 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
Având în vedere dispoziţiile OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată şi modificată prin Legea nr.269/2009, Hotărârea nr. 1301 din 28 octombrie 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 conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.281/23.12.2016        
privind aprobarea organizării concursului  de proiecte de management la Casa Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamţ; 

Luând în considerare Procesul verbal nr.3321/27.02.2017 privind rezultatul concursului de 
proiecte de management pentru asigurarea managementului Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
organizat în vederea numirii în funcţia de director/manager  al Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ; 

  Examinând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
al Serviciului  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate cu 
numărul 3476 / 01.03.2017; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”b” precum şi ale art.45 alin.(1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Ia act de rezultatul final al concursului organizat pentru asigurarea managementului la Casa 
Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, prin care domnul Gugiu Ioan a fost declarat admis; 

Art.2 Se aprobă numirea domnului  Gugiu Ioan în funcţia de director/manager  al Casei Culturii 
„Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

Art.3 Se aprobă Contractul de Management al domnului Gugiu Ioan, conform Anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia; 

Art.4 Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze Contractul de management; 
Art.5  Serviciul  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
                                                              Consilier: Ciorsac Elena 
 

                                                                                                                           Contrasemnează, 
   Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
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