
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din _______________ 2018 

 

privind: aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de 
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 596/18.01.2018 

 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. 28/11.01.2018, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 596/15.12.2018; 

Având în vedere prevederile art. 16, 17, 21, 38, 42 alin. (2) 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 2 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 pentru 
managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Marius Mitrof - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de Dezvoltare Regională) – 

reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 
managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Mişurnov Andrei - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Oprişan Lila - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian  - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din 
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funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum 
urmează: 
- Căpăţână Cătălina - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Mihai - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.2. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru 

managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 după cum 
urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Răileanu Violeta Maria - Inspector – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Puşcaş Paul - Secretar al judeţului – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, 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. 
- Mititelu Mihaela - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 după cum 
urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
la evaluarea managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, 
alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
după cum urmează: 
- Macovei Diana - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Bordei Rodica - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.3. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru 

managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru 
managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Nedelcu Alina Georgeta - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Crăiniciuc Silvia - Inspector de specialitate - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de dezvoltare regională) – reprezentant al 
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Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
la evaluarea managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum 
urmează: 
- Mihail Geanina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Alupoae Aida Flavia - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.4. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru 

managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - 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 pentru 
managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Ioniţă Victoriţa - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Panaete Lidia - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 
managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
anul 2017 după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Puşcaş Paul - Secretar al judeţului – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
la evaluarea managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” 
Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Lungu Alina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Cristina - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, 

sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 

 Art.5. 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/18.01.2018                                                                                                                                                                      Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 596/18.01.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor 
acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură  

din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de Artă 

Vizuală Galaţi şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, sunt instituţii 
publice de cultură, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) În 
vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru 
fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului. (2) Comisia de evaluare este 
alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (3) Membrii comisiei de 
evaluare sunt numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii”.  

Conform prevederilor art. 16 din acelaşi act normativ: “(1) Pentru desfăşurarea concursului 
de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii 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 al instituţiei, în proporţie de două treimi”. 

Art. 21 din acelaşi act normativ prevede: „(1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de 
candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor. (2) În comisia de 
soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs.” 

Art. 17 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede: “Secretariatul comisiei de concurs este 
format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la 
compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din 
cadrul aparatului de lucru al autorităţii.” 

Conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului (Anexa nr. 2 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 evaluării managementului 
instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, 
formată dintr-un număr impar de membri. (2) Comisia de evaluare este desemnată de Consiliul 
Judeţean, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, 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.” 

Art. 10 alin. (1) din acelaşi regulament prevede: „În activitatea sa comisia este sprijinită de 
un secretariat, ai cărui membri sunt desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.” 

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

Prin adresa nr. 28/11.01.2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 596/15.01.2018, 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./18.01.2018                                                                                                                                         Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 596/18.01.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor 
comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură  

din subordinea Consiliului Judeţean 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, pentru evaluarea 
managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.  

Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, sunt instituţii publice de 
cultură, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) În vederea 
evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie 
de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului. (2) Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 
16, care se aplică în mod corespunzător. (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau 
dispoziţie a autorităţii”. Conform prevederilor art. 16 din acelaşi act normativ: “(1) Pentru desfăşurarea 
concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii 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 al instituţiei, în proporţie de două treimi”. 

Art. 21 din acelaşi act normativ prevede: „(1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de 
candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor. (2) În comisia de 
soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs.”  

Art. 17 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede: “Secretariatul comisiei de concurs este format din 
câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul 
juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al 
autorităţii.” 

Conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului (Anexa nr. 2 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 evaluării managementului instituţiei, la nivelul 
autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr 
impar de membri. (2) Comisia de evaluare este desemnată de Consiliul Judeţean, autoritate reprezentată 
prin ordonatorul principal de credite, 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.” Art. 10 alin. (1) din acelaşi regulament prevede: „În activitatea sa comisia 
este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.” 

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

Prin adresa nr. 28/11.01.2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi la nr. 596/15.01.2018, 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, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii 
şedinţei în plen a Consiliului Judeţului Galaţi. 

   

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./18.01.2018                                                                                                                                                                                                                            Coca Ionel 


