
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 
privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi  
Iniţiator: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1346/21.01.2022 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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 Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 1346/20.01.2022 al Comisiei de 
concurs  de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 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. 173 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru 

perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, prevăzut în Procesul verbal (Raport) final nr. 1346/20.01.2022 al 
Comisiei de concurs. 
 

Art.2.  Se aprobă proiectul de management câştigător pentru perioada februarie 2022 – 
februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
Art.3. Între Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi Managerul Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, domnul LUPOAE PAUL, va fi încheiat un 
contract de management pe o perioada de 3 ani (februarie 2022 – februarie 2025).  
 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi şi d-lui LUPOAE PAUL, câştigător al concursului de proiecte de 
management perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./20.01.2022                                                                                                                                                           Constantinescu Iuliana 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                 
Nr. 1346/21.01.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea rezultatului final 
al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 

2025 pentru Complexul 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. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268/25.11.2021 a fost aprobat caietul de 

obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025, ca primă etapă în desfăşurarea procedurii de 
selecţie pentru managerul Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, în 
condiţiile legii. 

Prin Hotărarea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 325/21.12.2021 a fost aprobată 
componenţa nominală a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de 
management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

După numirea comisiei, procedura de concurs de proiecte de management s-a derulat 
în conformitate cu prevederile din actele normative şi administrative în vigoare în această 
materie. 

În data de 19.01.2022 a fost făcut public rezultatul final al concursului de proiecte de 
management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare: „Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru 
care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, decizie a 
autorităţii”. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a,d) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ: „Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; […] d) atribuţii privind 
gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;” 
 Alin. (5) lit. d) din acelaşi articol prevede următoarele: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: [… ]d) 
cultura;”  

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./20.01.2022                                                                                                                                                            Constantinescu Iuliana 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 1346/21.01.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea rezultatului final 

al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 
2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

  
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada 
februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268/25.11.2021 a fost aprobat caietul de 
obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025, ca primă etapă în desfăşurarea procedurii de 
selecţie pentru managerul Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, în 
condiţiile legii. 

Prin Hotărarea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 325/21.12.2021 a fost aprobată 
componenţa nominală a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de 
management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

După numirea comisiei, procedura de concurs de proiecte de management s-a derulat 
în conformitate cu prevederile din actele normative şi administrative în vigoare în această 
materie. 

În data de 19.01.2022 a fost făcut public rezultatul final al concursului de proiecte de 
management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: 
„Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va 
încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, decizie a autorităţii”. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a,d) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ: „Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; […] d) atribuţii privind 
gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;” 
 Alin. (5) lit. d) din acelaşi articol prevede următoarele: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: [… ]d) 
cultura;”  

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Director executiv 
adjunct, 

Hălăşag Sorin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

 
SMRUSSMAC – Consilier    

1. ex./20.01.2022                                                                                                                                                              Constantinescu Iuliana 


