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HOTARAREA nr.141 
privind aprobarea duratei pentru care se va incheia contractul de management cu 
candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Judetean Iaqi pentru Muzeul National al Literaturii Romfine Iasi 

Consiliul Judetean Iasi, 
Aviind in vedere, 
- Expunerea de motive privind aprobarea duratei pentru care se va incheia contractul de 

management cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Judetean Iasi pentru Muzeul National al Literaturii Romane 
prezentatA de Pre$edintele Consiliului Judetean Ia$i, in calitatea sa de initiator, inregistrata 
sub nr.9302 din 29.03.2017; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea duratei pentru care se va incheia contractul 
de management cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Judetean 	pentru Muzeul National al Literaturii Romfine Ia$i, 
elaborat de catre Serviciul Resurse Umane $i Salarizare $i inregistrat sub nr. 9303 din 
29.03.2017; 

- Hotararea Consiliului Judetean Ia$i nr. 103/07.03.2017 privind organizarea 
concursului de proiecte de management in vederea ocuparii functiei de manager al 
Muzeului National al Literaturii Romfine Ia$i; 

- Prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 8 $i ale art. 19 din O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile $i completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare $i desfa$urare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare $i desfa$urare a evaluarii 
managementului, a modelului-cadru al caietului de objective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum $i a modelului-cadru al contractului de management; 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) $i alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatA, cu modificarile $i completArile 
ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia$i din data de 31 martie 
2017; 
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PR EDINTE, 
Dr. 	ariceik) A 

* * 

- Amendamentul formulat in cadrul *edintei comisiilor de specialitate, reunite, ale 
Consiliului Judetean Iasi din data de 31 martie 2017, reiterat in cadrul *edintei ordinare de 
plen din data de 1 aprilie 2017 *i consemnat in procesele verbale de *edinta ale acestora, 
respectiv "mandatul managerului va avea o durata de 5 ani"; 

- Votul in unanimitate exprimat in *edinta ordinara din data de 1 aprilie 2017 *i 
consemnat in procesul verbal al acesteia; 

In temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile *i completArile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba durata de 5 ani pentru care se va Incheia contractul de management 
cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management organizat conform 
HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 103/2017. 

Art.2 In cuprinsul Caietului de objective - Anexa 2 la Hotararea Consiliului Judetean 
Iasi nr.103/07.03.2017 privind organizarea concursului de proiecte de management in 
vederea ocuparii functiei de manager al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, 
perioada de management *i perioada mandatului managerului se considers a avea durata de 
5 ani. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.103/07.03.2017 
privind organizarea concursului de proiecte de management in vederea ocuparii functiei de 
manager al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi raman in vigoare *i se aplica in 
mod corespunzator. 

Art.4 Serviciul Resurse Umane *i Salarizare, prin grija *efului de serviciu *i comisia 
de concurs vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni 	Presa va inainta copii de pe prezenta hotarare Serviciului Resurse 
Umane sj Salarizare, Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, membrilor comisiilor de 
concurs *i de solutionare a contestatiilor *i Institutiei Prefectului Judetului 

Art.6 Aducerea la cuno*tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata 
de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii 
Judeteni si Presa. 

Data astazi: 01 aprilie 2017 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR AL JUDETULUI 1A$1, 

Lacramioara VERNICA 
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