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HOTARARE  nr. 41 / 2020 
pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de evaluare si in comisia  

de solutionare a contestatiilor in scopul evaluarii finale a managementului exercitat la biblioteca 
publica, pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare si de 

solutionare a contestatiilor la sustinerea noului proiect de management - iunie 2020 – iunie 2025, 
pentru aprobarea Caietului de obiective aferent perioadei si a calendarului de analiza  

a noului proiect de management 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  

 Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 9958/15.04.2020; 
 -Raportul de specialitate nr. 9959/15.04.2020;     

-Prevederile art. 36 si urm. din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura;    
 -Avizul Comisiei de cultura; 

În temeiul art. 139 alin. 1, 2 si 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

 
Hotărăște: 

 
 

Art. 1:  Se desemneaza reprezentantii consiliului local in comisia de evaluare si in comisia de solutionare 
a contestatiilor in scopul evaluarii finale a managementului exercitat la biblioteca publica dupa cum urmeaza: 

-Comisia de evaluare:    Dl. BADESCU RAZVAN 
-Comisia de solutionare a contestatiilor: Dl. MARINESCU ION-MADALIN 
Art. 2: Se desemneaza reprezentantii consiliului local in comisia de evaluare si in comisia de solutionare 

a contestatiilor la sustinerea noului proiect de management pentru perioada iunie 2020 – iunie 2025, astfel: 
-Comisia de evaluare:   Dl. BADESCU RAZVAN 
-Comisia de solutionare a contestatiilor: Dl. MARINESCU ION-MADALIN 

 Art. 3: Se aproba Caietul de obiective ale managementului pentru perioada 2.06.2020 – 2.06.2025, 
conform anexei. 
 Art. 4: Se aproba calendarul de analiza a conformitatii noului proiect de management cu cerintele 
Caietului de obiective, dupa cum urmeaza : 
 -19.05.2020 – data de depunere a noului proiect de management ; 
 -20.05.2020-28.05.2020 – perioada de analiza proiect de management ; 
 -29.05.2020 – interviu analiza proiect de management. 
 
 
 

  Contrasemnează 
      Președinte de ședință                                                 Secretar  general U.A.T. 
         DEACONU MARIUS                                                           CHIRCA RADU 
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