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Consiliul Judetului Galatr;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate li al

Serviciului de management al resurselor umane, sanatate $i securitate in muncd gi

asigurarea calitetii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr 4 9i 5 ale

Consrliului Judetului Galati;
Avand in vedere prevederile Hoterarii Consiliului Judelului Galati nr 363/2010,

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a evaluArii managementului
pentru institutiile publice de culturd din subordinea Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliuluijudetului Galati nr '16/2014 privind
aprobarea componenlei nominale a comisiilor de evaluare gi a comisiilor de solutionare a

contestaliilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de culturA din subordinea Consiliului
Judetului Galati pentru anul 2013;

Avand in vedere prevederile art 41 alin (1,2) 9i ale aft 42 alin (4) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul institutiilor publice de culture,
cu modificerile $i completdrile ulterioare,

Avand in vedere prevederile art. 91 alin (1) lit a,d), alin (5) lit. a) pct 4 din Legea
N 21512001 privind administratia publici locale, republicatd, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare;

in baza prevederilor art 97 alin (1) din Legea ff 21512001 privind administratia
publicA locala, republicate, cu modificSrile $i completerile ultenoare;

HOTAR
Ai!J!- Se aprobd raportul final al evaluarii managerului l\4uzeului de Arta Vizuale

Galati, dl. NANU DAN BASAMB, pentru anul 2013, raport prevazut in anexa la prezenta

hoterare.
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Comtsra de evaluare pentru managementul lMuzeului de Arta Vizuala Galati pentfl,
anul 20'13. stabilita prin Hotdrerea Cohsiliului Judelului Galati nr 16/30.01.20j4, in
intervalul 15.02.2014 - OO 03 2014 a efectuat operatrunrle aferenie orocedurii de evaluare

vitate pentru anul 2013 de catre managerul
cretariatului Comisiei de evaluare au into"cmit
pe care le-au comunicat Comisiei, impreund

a primei etape a evaludrii: notarea raportulur
de actiyitate.

ln data de 05.03 2014 a avut loc a doua etapd a evaluarii: sustinerea raportului de
activitate de cetre manaeer in cadrul unui interviu.

Ca urmare a stabilirir rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluarii, membrii Comisiei
de Evaluare stabilesc rezultatul frnal al evaluarii, prin calcularea mediei aritmetice a notelor
obtinute in cadrul celor doue etape ale evaluarii. ilupi cum urmeaza:

Rezultatul final al evaludrii managementului pentru
Muzeul de ArtA Vizuale Galati Dentru anul 2013

EtaDa l: notarea raDortului de activitate '10

EtaDa ll: sustinerea raDortului de activitate in cadrul unui interviu 10
Medie finalA 't0

evaludrii a fost comunicat persoanei
e conlestalii in termenul prevezut de

1,,ili",i3L3l,,x11!',isl"1i:i""1,?J:i"0"""
htrucat nota finaE a evalueii a fost 10, Comisia recomandd continuarea

exerciterii managementului Muzeului de Arte WuaE Galati de cetre dl- NANU DAN
BASARAB.
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