
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din _______________ 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                               Nr. 6014/20.07.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 

 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi este o instituţie publică de 

cultură, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Ca urmare a evaluării finale a activităţii managerului pentru perioada 2014 – 2017 s-a 

constatat că managerul evaluat a obţinut nota 9 la evaluarea finală. 
Potrivit prevederilor art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) În cazul 
în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, 
managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele 
caietului de obiective întocmit de autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de 
management se stabileşte de către autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile 
alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.” 

Caietul de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126/28.06.2017. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Anexa 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: „(1) Analizarea noului 
proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari 
sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de concurs, desemnată de autoritate prin 
ordin sau dispoziţie, după caz. (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a 
secretariatului comisiei de concurs şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri 
speciale, respectă în mod corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi 
g), şi ale art. 16. (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu 
respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut 
ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în 
condiţiile legii. (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, 
managerul nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de 
proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.” 

Conform prevederilor art. 3 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management (Anexa nr. 1 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): „(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte 
de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul 
instituţiei. (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, 
şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în 
domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act administrativ se 
desemnează şi secretariatul comisiei de concurs.” 

Prima etapă a procedurii de organizare a evaluării noilor proiecte este aceea a desemnării 
comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatelor 
acestor comisii. 

Prin adresa nr. 1319/18.07.2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6014/18.07.2017, autoritatea competentă a desemnat specialiştii 
care vor face parte din comisiile de evaluare şi din comisiile de soluţionare a contestaţiilor. 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

Coca Ionel                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./19.07.2017                                                                                                                                         Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                                Nr. 6014/20.07.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi componenţa nominală a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noului 
proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, în cazul managerului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Răsvan Angheluţă” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi. Ca urmare a evaluării finale a activităţii managerului pentru perioada 2014 – 
2017 s-a constatat că managerul evaluat a obţinut nota 9 la evaluarea finală. 

Potrivit prevederilor art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) În cazul în care 
rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul 
de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de 
autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. (3) 
Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de 
management.” 

Caietul de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
126/28.06.2017. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Anexa 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: „(1) Analizarea noului proiect de management al 
managerului, care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează 
de către o comisie de concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. (2) Organizarea 
şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs şi a comisiei de contestaţie, din 
cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia 
lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu 
respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca 
urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 
legii. (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a obţinut 
minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de proiecte de management, cu 
respectarea prevederilor legale.” 

Conform prevederilor art. 3 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management (Anexa nr. 1 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): 
„(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o 
comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei. (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate 
prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, 
şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act 
administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs.” 

Prima etapă a procedurii de organizare a evaluării noilor proiecte este aceea a desemnării comisiilor 
de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatelor acestor comisii. 

Prin adresa nr. 1319/18.07.2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi la nr. 6014/18.07.2017, autoritatea competentă a desemnat specialiştii care vor face parte 
din comisiile de evaluare şi din comisiile de soluţionare a contestaţiilor. 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc: „atribuţii privind 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. Art. 91 
alin. (5) lit. a) pct. 4 din acelaşi act normativ prevede: „consiliile judeţene  asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] 
cultura”. 
 În concluzie, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  de legalitate. 

   
Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Serviciul contencios şi probleme 

juridice, 
_____________ 

 
Şef serviciu, 
Coca Ionel 

Coca Ionel                                                                                                                                        SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./19.07.2017                                                                                                                                            Coca Ionel 


