
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 158      
 din 27 iulie 2017 

 

privind: aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6014/20.07.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi nr. 1319/18.07.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6014/18.07.2017; 

Având în vedere prevederile art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Anexei 1 (Capitolul VI) la Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 
de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare a noului proiect de 
management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managementul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian Dan - Consilier - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare a noului proiect de 
management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managementul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Bejan Simona - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Alupoae Aida - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
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(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
evaluarea noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 
pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, 
după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Răileanu Violeta Maria - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Stoica George - Director executiv (Direcţia economie şi finanţe) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
pentru evaluarea noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020 pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi, după cum urmează: 
- Căpăţână Cătălina - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Mititelu Mihaela - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi şi 

membrilor comisiilor şi secretariatelor. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

        Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 

 
Coca Ionel                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – ŞEF SERVICIU 
1 ex/19.07.2017                                                                                                                                                           Coca Ionel 


