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HOTĂRĂREA NR. 59 
din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului 
Centrului Cultural Buftea 

Consiliul Lofal al oraşului Buftea, 

Avâ d în vedere: 
• Ref ratul de aprobare prezentat de domnul Pistol Ghe ghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Rap rtul de specialitate întocmit de Compartimentul Re urse Umane, Protecţia 

Muncii şi S retariat; 
• Hot rârea Consiliului Local nr. 29/26.02.2020 privind ap obarea regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, 
stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social • Culturale şi Culte; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4), art. 43 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului · cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului · cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (a) şi alin. (7), lit. (d), 
alin. (14), ale art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului Centrului 
Cultural Buftea, instituţie publică în subordinea Consiliului local Buftea, pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2019. Nota finală obţinută de domnul Nagy Robert -
manager Centrul Cultural Buftea, în perioada evaluată 01.01.2019 -31.12.2019, este 9.60. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
servicii! Pf · litate, Centrului Cultural Buftea, domnului Nagy Robert şi Instituţiei 
Prefe 1i1©1'1uâe of fov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA · MIHAELA 

0717 


