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PROIECT
Nr. 169/14.12.2012

HOTARARE
REFERITOR LA: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la
concursul de proiecte de management organizat pentru Incredintarea
managementului Centrului Cultural municipal Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Prin HCL nr. 101/29.11.2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare si desfa'surare a
concursului de proiecte de management si a caietului de objective pentru concursul de proiecte de
management al Centrului Cultural municipal Caracal.
In vederea incredintkii managementului Centrului Cultural municipal Caracal, in conformitate
cu prevederile OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de culturd, aprobatä si
modificatd prin Legea nr.269/2009, Consiliul Local Caracal al municipiului Caracal aprobd
constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de
management.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.16960/14.12.2012 al Directiei Resurse Umane prin care se propune
constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de
management organizat pentru Incredintarea managementului Centrului Cultural municipal Caracal;
-art.16, 17, 21 din OUG nr.189/2008, privind managementul institutiilor publice de culturd,
aprobatd j modificatd prin Legea nr.269/2009;
-HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfa'surare a evalukii
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate,
precum modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice
de culturk
-HCL nr. 101/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursului de proiecte de management si a caietului de objective pentru concursul de proiecte de
management al Centrului Cultural municipal Caracal.
-adresa nr.595/07.12.2012 prin care Directia pentru Culturd si Patrimoniul National Olt a desemnat
specialisti in domeniu pentru constituirea celor cloud comisii;
-adresa nr.260/07.12.2012 si 264/14.12.2012 prin care Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt, a desemnat speeialisti in domeniu pentru constituirea
celor doua comisii.
-Prevederile art.36 alin(2) lit„a", alin(6) lit„a", pct.4 din Legea nr.215/2001, privind
administratia publicd localk republicatkrl), cu modifickile sj completarile ulterioare;
-Avizul Comisiei pentru activitki juridice, disciplink muncd si protectie soeialk cereri,
sesizdri;
-Avizul Comisiei pentru activitAti social-culturale, culte, invdtdmânt, sändtate, sport, familie si
protectia copilului;
In temeiul art. 45 (6) din Legea 215/2001, privind administratia publicd localk republicatd (rl )
cu modifickile complefkile ulterioare;

PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propane urmatorul
PROIECT DE HOTARARE:
Art.1. Consiliul Local al municipiului Caracal aprobd constituirea Comisiei de concurs pentru
desfasurarea concursului de proiecte de management la Centrul Cultural municipal Caracal in
urmdtoarea componentd:
Reprezentantul Consiliului Local Caracal
xxx
Presedinte:
Dorin Teodorescu(specialist) Director executiv-reprezentantul Ministerului
Membru:
Culturii si Patrimoniului National-Directia pentru
Culturd si Patrimoniu National Olt
Referent IA-reprezentantul Consiliului Judetean
Popa Nicolae(specialist)
Membru:
Olt-Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Art.2. Consiliul Local al municipiului Caracal aproba. constituirea Comisiei de solutionare a
contestatillor pentru desfäsurarea concursului de proiecte de management la Centrul Cultural
municipal Caracal in urmatoarea componenta:
Reprezentantul Consiliului Local Caracal
xxx
Presedinte:
Nicolae Alexandru(specialist)Inspector-reprezentantul Ministerului Culturii si
Membru:
Patrimoniului National-Direclia pentru Cultura si
Patrimoniu National Olt
Referent IA-reprezentantul Consiliului Judetean
Ciurea Valeru(specialist)
Membru:
Olt-Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Art.3 Secretariatul celor cloud comisii este asigurat prin grija personalului din cadrul
Serviciului Management Resurse Umane, Arhive, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Caracal si SPCLEP Caracal, care va fi desemnat prin dispozitie a Primarului.
Art.4 Membrii comisiiilor prevazute la art.1-2 si secretariatul acestora vor duce la indeplinire
prevederile prezentei holatdri cu respectarea prevederilor HCL nr. 101/29.11.2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desidsurare a concursului de proiecte de management si a caietului
de obiective pentru concursul de proiecte de management al Centrului Cultural municipal Caracal.

VIZAT
ITATE:
PENTRU LEG AIf

SECRETARUL M NICIPIULUI,
VIOREL E11YXYIj RADESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL
DIRECTIA RESURSE UMANE

NR. 16960/14.12.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotórcire privind constituirea comisiei de concurs i a comisiei de solutionare a
contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru incredintarea
managementului Centrului Cultural municipal Caracal.
Managementul este definit de prevederile legate in domeniul institutiilor publice de culturd ca
fiind organizarea, gestionarea si conducerea unei institutii publice de culturd de care o persoand fizica
sau juridicd, pe baza setului de cerinte definite de autoritate in caietul de obiective.
Potrivit prevederilor art.4 alin(1) din OUG nr.189/2008, privind managementul institutiilor
publice de culturd aprobatä si modificath prin Legea nr.269/2009, in vederea incredintärii
managementului institutiilor publice de culturk autoritatea organizeazd concurs de proiecte de
management.
Avand in vedere faptul cá. Centrul Cultural municipal Caracal este o institutie publica de
culturd nou infiintatà aflata sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru
incredintarea managementului acesteia va fi organizat concurs.
Referitor la pregkirea concursului de proiecte de management, la art.6 alin(1) din OUG
nr.189/2008, aprobatä modificata prin Legea nr.269/2009 se precizeazd ea aceasta constd in:
elaborarea si aprobarea Regulamentului de organizare i desfäsurare a concursului, de solutionare a
contestatiilor, precum si a caietului de objective, pe baza documentelor prevAzute de lege;
desemnarea componentei comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor;
De asemenea, potrivit art.16 din Ordonantk pentru desfásurarea concursului de proiecte de
management, la nivelul autoritatii, se infiinteaza o comisie de concurs.
Comisia de concurs este alcatuita din specialisti in domeniu, desemnati de autoritatea
competentä in functie de tipul institutiei publice de culturt pentru care se organizeazd concursul de
proiecte de management, precum si din reprezentanti ai autoritätii, numarul acestora neputhnd depasii
o treime din numarul total al membrilor comisiei de concurs.
Din comisia de concurs nu pot face parte, in calitate de specialisti desemnati, persoane care au
un contract individual de muna incheiat cu autoritatea pentru care se organizeaza concursul de
proiecte de management.
In conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanta principalele atributii ale Comisiei de
concurs sunt urmatoarele:
-elimind din concurs proiectele de management care contin informatii privind identitatea autorului;
-analizeaza proiectele de management depuse de candidati, acordand note pentru etapele
concursului, respectiv analiza proiectului de management si sustinerea acestuia in cadrul unui
interviu;
-stabileste rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecärei etape, potrivit prevederilor
Regulamentului de organizare si destIsurare a concursului.
Potrivit art.21 din Ordonanta., in vederea solutionkii contestatiilor depuse de candidati, la
nivelul autoritkii se inflinteaza o comisie de solutionare a contestatiilor, in care nu pot fi numiti
membrii care fac parte din comisia de concurs.
Potrivit art.17 din Ordonanta secretariatul acestor cloud comisii este asigurat prin grija
personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, Arhive din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Caracal si SPCLEP Caracal care va fi desemnat prin dispozille
a Primarului.
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Rezultatul final al concursului, proiectul de management ca$tigkor si durata pentru care se va
incheia contractul de management se aproba potrivit art. 20 alin(5) din OUG nr.189/2008, prin
hot d- ram a Consiliului Local al municipiului Caracal.
In vederea constituirii celor cloud comisii, urmare adreselor nr.16638/07.12.2012 $i
Patrimoniul National Olt respectiv Centrul judetean
nr.I6639/07.12.2012 Directia pentru Culturd
pentru Conservarea $i Promovarea Culturii Traditionale $i Cultural Olt, prin adresele
nr.595/07.12.2012, nr.260/07.12.2012 $i 264/14.12.2012 au comunicat speciali$ti in domeniu pentru
constituirea celor cloud comisii.
Fata de cele prezentate, considerdna ca sunt indeplinite conditiile legate de forma $i continut,
drept pentru care propunem spre adoptare Proiectul de hotärdre privind constituirea comisiei de
concurs $i a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat
pentru incredintarea managementului Centrului Cultural municipal Caracal.
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Ur
ddresei ciumneavoastres nr.I6638/07.12.2012, prin care ne
solici I a ji
reprezentanti pentru canstituirea comisipi de . concurs . si a
comisiei d
lutionare. a contestatiilor la concursul de proiecte de
management pentru ocuparea postulut de director al Centrului Cultural
Municipal Comical, ye comunicern persoanele desemnate de institutia
noaslra:
- DOKIN TEODO. i:115CU - director executiv, pentru Cornisia de concurs:.
- NICOLAE ALEXi.nNDRU - inspector ta Compartithentul Culture'
Management Resurse Umane, pentru comisia de solutionare a contestattilor.
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persoanai care vafidelegath pentru a participa
comunicarn nu
urs Yn vederea ocupárii postului de director al
in comisia de
Cantrului Cultural Municipallearacal: Popa Nicolae, referent
IA In
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si
Promovare
a
cadrul Centrului Judetean pentru Conservare
Traditionale si Cultural Olt.
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