
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Căminului 
Cultural Cornu şi a măsurilor necesare pentru încheierea noului contract de 

management

Având în vedere:
-  Expunerea  de  motive  a  domnului  Nanu  Cornel,  primarul  comunei  Cornu, 

raportul de specialitate a compartimentelor de resort şi avizul Comisiei de specialitate 
nr.2 a Consiliului Local Cornu;

-  Raportul  procedurii  de  evaluare  a  activităţii  desfăşurate  de  d-na  Dobrescu 
Gabriela  în  calitate  de  manager la  Căminul  Cultural  Cornu în perioada aprilie  2007-
aprilie 2010, înregistrat sub nr.1731/26.03.2010;

-  Dispoziţia  nr.51/18.03.2010  privind  numirea  comisiei  de  evaluare  a 
managementului Căminului cultural din comuna Cornu şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Căminului Cultural Cornu;

Ţinând cont de prevederile :
-  prevederile  OUG  nr.189/2008,  privind  managementul  instituţiilor  publice  de 

cultură,  aprobată  prin  Legea  nr.269/2009  şi  ale  HG  nr.1301/2009  pentru  aprobarea 
Regulamentului-cadru  de  organizare  şi  desfăşurare  a  concursului  de  proiecte  de 
management,  Regulamentului-cadru  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării 
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de 
activitate, precum şi modelul cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 
instituţiile de cultură;

- prevederile art.36 alineat (2) lit”a”, alineat (3) lit.”b” şi alineat (6) lit.”a” pct.4 
coroborate cu prevederile art.63 alineat(5) lit.”a”, „c” şi „e” şi  alineat (7) din Legea 
nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

În temeiul art.115, alin. (1), lit „c” 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. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Căminului cultural 
Cornu pentru perioada 2007-2010, respectiv nota finală 9.96.
          
          Art.2. Se aprobă continuarea activităţii de manager a d-nei Dobrescu Gabriela, la 
Căminul Cultural Cornu, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.05.2010.



Art.3. (1)Se aprobă caietul de obiective ce stă la baza întocmirii proiectului de 
management în vederea continuării managementului la Căminul Cultural Cornu conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Termenul de depunere al proiectului de management, întocmit în conformitate 
cu cerinţele caietului de obiective,  este 30.04.2010.

Art.  4.  (1)Se împuterniceşte domnul Nanu Cornel,  primarul comunei Cornu să 
încheie noul contract de management, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 
01.05.2010.

              (2) Contractul de management se va încheia în conformitate cu modelul 
prevăzut OUG nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură în baza 
proiectului de management elaborat pentru perioada noului contract.

             (3) Evaluarea managementului aferent perioadei 2010-2015 se va realiza 
conform calendarului aprobat prin dispoziţia primarului nr.51/2010, de către comisii care 
vor fi numite anual de primarul comunei Cornu.

Art.5. – Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile DRĂGAN

CONTRASEMNEAZĂ 
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