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HOTĂRĂREA NR. 94 
Din 31 Iulie 2013 

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de 
management pentru ocuparea postului de director al Centrului Cultural 

Buftea, a proiectu lui de management câştigător şi a duratei 
contractului de management 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Protecţi a Muncii ş i 

Secretariat; 
• Procesul - Verbal privind rezultatul fina l la concursul pentru ocuparea postului de 

Director al Centrului Cultural Buftea, încheiat în data de 12.07.2013 de comisia 
constituită prin H.C.L. nr. 63/2013; 

• Hotărârea Consi liului Local al oraşului Buftea nr. 63/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare ş i desfăşurare a concursului de proiecte de 
management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de 
concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţi i lor; 

în conformitate cu : 
• Prevederile art. 20, alin . (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 

privind managementul in stituţiilor publice de cu ltură , cu modificările ş i completările 

ulterioare ; 
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului

cadru de organizare şi desfăşura re a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare ş i desfăşurare a evaluă rii managemetnului, 
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 ; 

• Prevederile art. 36 alin . (1 ), alin . (2) , lit. a) şi alin. (6) , lit. a) , punctul 4 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2011 , republicată , cu mod ificările ş i 

completările ulterioare; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare ; Avizul Comisiei Juridice 

ş i de Disciplină ş i Avizul com isiei pentru activităţ i social - culturale ş i culte; 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 11 5, alin. (1 ), lit. b) din Legea 
admin istraţ i ei publice locale nr. 215/2001, repub licată , cu modificările ş i comp letări le 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al concursu lui de proiecte de management pentru 
ocuparea postului de director al Centrului Cu ltural Buftea, în urma căruia a fost declarată 
admisă doamna Mitescu Violeta obtinând nota finală 9,89. 

' 

Art. 2. Se aprobă proiectul de management câştigător, depus de doamna Mitescu 
Violeta şi durata de 5 ani pentru care se va încheia contractul de management. 

Art. 3. Începând cu data încheierii contractului de management, doamna Mitescu 
Violeta se numeşte în funcţia de Director al Centrului Cultural Buftea. 

Art. 4. Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, doamnei Mitescu Violeta, în vederea aducerii la îndeplinire, şi 
Instituţie i Prefectului judeţului Ilfov. 

Conise nează, 
SECRETARU ŞULUIBUFTEA 

EARAMA 't!;A -ISABELA 
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