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JUDETUL ILFOV
'
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

Piata
1

HOTĂRÂREA NR. 63
Din 31 Mai 2013
privind aprobarea Regulamentului de organiza re şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei
de concurs ş i a comisiei de solutionare a contestatiilor
'
'

Consiliu/local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane;
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buftea;
Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 21/26.02.2013 înfiinţa rea , organizarea şi
funcţionarea Centrului Cultural Buftea, in stituţie publi că cu personalitate j uridică în
subordinea Consiliului Loca l Buftea.
În conformitate cu:
• prevederile art. 6 alin . (1), ale art. 7 ş i ale art. 16 din O rd onanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cu ltură;
• prevederile Hotă râ rii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Reg ulamentului-cadru
de organizare ş i desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentu lui
- cadru de organizare şi d esfăş urare a eval u ă rii managementului, modelului-cadru al
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum ş i modeluluicad ru recomandat pentru contractele de management, pentru in st ituţii l e publice de
cu ltură ;

prevederile art. 36 alin . (2), lit. (a) coroborat cu alin . (3), lit. (b) ş i alin. (6) , lit. (a) pct. (4)
din Legea nr. 215/2001, republicată, privind adm ini straţia publică locală , cu modifică rile
ş i co mpletă rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 11 5, alin . (1) lit. (b) din Legea nr.
215/200 1, repub li cată privind administraţi a pub li că l ocală , cu modificările şi comp letă ril e
ulterioare

HOTĂRĂ ŞTE
Art. 1. Se ap robă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concu rsului de proiecte
de management la Centrul Cultural Buftea, prevăzut în anexa nr. 1, parte integ ra ntă a prezentei
hotă râ ri .

Art. 2. Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management
organizat pentru Centrul Cultural Buftea, prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei
h otă râ ri.

Art. 3. (1) Se a probă com isia de concurs în următoarea componenţă :
Niţă Alexandrina - Director Executiv - Direcţia pentru Cultu ră Ilfov;
Răi lean u Mariana- profesor - Palatul Copiilor Buftea;
Baron Stela - consilier local al oraşului Buftea.

(2) Se aprobă comisia de soluţi o na re a co ntestaţiilo r în urm ătoarea compo ne n ţă:
Ciobanu An işoa ra- inspector - Inspectoratul Şco l a r al Judeţulu i Ilfov;
Dicia nu Diana - Director Palatul Copiilor;
Boca Maria Geovana- consilier local al o raş ului Buftea .
Membri s uplea nţi :
Rudeanu Aretinica- Director Şcoa la g i m nazi a l ă nr.1 Buftea ;
Dumitru Viorica- coordonator G ră diniţa " Rază de Soare" Buftea;
Marin Doiniţa- consilier local al o raş ul u i Buftea.
(3) Secretariatul comisiei este asigurat de domnul Barbu Dorel - inspector în
cad rul Compartimentului Resurse Umane
Art. 4. Primarul

prezenta

oraş ului

Buftea, prin servi ciile de specialitate, va duce la înd eplinire

h otă râ re.

Buftea va asigura comunicarea prezentei h otă râ ri primarului
o raşu lui Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire ş i In stituţie i Prefectului
jud eţului Ilfov.
Art. 5. Secretarul

oraşului

Contra semnează,
SEC
TAR,

BOCA
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