JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82/2021
privind aprobarea rezultatului final a evaluării, pentru anul 2020, a managementului la
Casa de Cultură a oraşului Haţeg
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 10607 din 20.05.2021, prin care se propune
aprobarea rezultatului final a evaluării, pentru anul 2020 a managementului pentru Casa de
Cultură a oraşului Haţeg, instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea
Consiliului local, în urma organizării şi desfăşurării procedurii de evaluare, aşa cum aceasta a
fost reglementată prin act administrativ aprobat de autoritatea deliberativă, în condiţiile legii
şi potrivit normelor legale incidente în speţă.
Având în vedere:
a)Dispozitia primarului nr.115/2019 privind numirea managerului Casei de Cultură Haţeg;
b)Contractul de management nr. 2212 din 04.02.2019;
c)Hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 26/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Casa de Cultură a oraşului
Haţeg;
d)Dispoziţia primarului oraşului Haţeg nr. 133/2021 privind stabilirea comisiilor de evaluare
şi de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării anuale a
managementului d-lui Bătrâncea Cristinel Mihai, manager al Casei de Cultură a oraşului
Haţeg;
e)Raportul comisiei de evaluare, înregistrat sub nr. 8574 din 21.04.2021, prin care se propune
continuarea contractului de mangement şi implicit aprobarea rezultatului final a evaluării
managementului pentru Casa de Cultură a oraşului Haţeg
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) şi art. 43 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public şi ale
art. 14 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1301/2009 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului
de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art.
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2),
art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţăa Guvernului nr. 57/2019 privind codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă nota 9,66 obţinută de d-l Bătrâncea Cristinel Mihai, manager al Casei
de Cultură a oraşului Haţeg, ca rezultat final a evaluării, pentru anul 2020, a managementului
la Casa de Cultură a oraşului Haţeg, instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului local.
Art. 2 Se aprobă recomandarea comisiei de evaluare a managementului numită prin
Dispoziţia primarului oraşului Haţeg nr. 133/2021, de continuare a managementului şi
implicit de continuare a contractului de management nr. 2212 din 04.02.2019, încheiat între dl Bătrâncea Cristinel Mihai, manager al Casei de Cultură şi Oraşul Haţeg.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul propriu al instituţiei şi se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului orasului Hateg, Direcţiei economice,
Serviciului Juridic, Compartimentului resurse umane, Casei de Cultura a oraşului Hateg,
compartimentului Administratie publica locala.
Haţeg, 20 mai 2021
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

