
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTARARE 

pentru modificarea anexei nr.2 la hotararea  Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluarii managementului pentru  

Centrul Cultural Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :  

- art.25, art.38 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor 

publice de cultura, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr.2 la O.A.P.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  evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-

cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management; 

Tinand cont de adresa nr.64/20.01.2020 a Directiei Judetene pentru Cultura Prahova, 

inregistrata la institutia noastra sub nr.1224/21.01.2020 ; 

  

 Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Compartimentul resurse umane si  raportul comisiei pentru probleme juridice si de disciplina, 

munca si protectie sociala si raportul comisiei pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, 

sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport ; 

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la hotararea 10/31 ianuarie 2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluarii managementului pentru  Centrul Cultural 

Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare,  in sensul ca, se inlocuieste cu anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, aparatul de specialitate al 

primarului si membrii comisiei constituite potrivit articolului 1 din prezenta hotarare. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea  se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

 

                                                                                         

CONTRASEMNEAZA: 

                    SECRETAR GENERAL –   Onoiu Elena  - Adina 

 

                              

VALENII DE MUNTE –  31 ianuarie 2020 

NR. 11 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL       ANEXA NR.2 

                    La H.C.L. nr. 11/31.01.2020 

 

 

 

 

 

 I   Comisia de evaluare a managementului pentru centrul Cultural al Orasului Valenii de 

Munte: 

 

1. Stere Constantin - Director Executiv  - Directia Judeteana de Cultura Prahova;   

2. Popovici Iuliana – Consilier superior – Directia Judeteana de Cultura Prahova; 

3. Mares Liliana – Viceprimar – Primaria Valenii de Munte; 

 

Secretariatul comisiei de evaluare: 

 

1. Miroiu Ileana Lelia – sef serviciu S.P.C.L.E.P.; 

2. Nitu Elena – Sef serviciu B.F.I.T. Primaria Valenii de Munte; 

3. Cursaru Maria Otilia – referent R.U. Primaria Valenii de Munte; 

 

 

II   Comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului pentru Centrul 

Cultural al Orasului Valenii de Munte: 

 

1. Onofrei Cristina – Consilier superior – Directia Judeteana de Cultura Prahova; 

2. Alexandru Bondrea – Arhitect - Directia Judeteana de Cultura Prahova; 

3. Stoica Florica – Auditor -  Primaria Valenii de Munte;   

 

Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor: 

 

1. Mihai Carmen Florentina – consilier juridic Primaria Valenii de Munte ; 

2. Moraru Maria Ancuta – sef birou I.T.L. - Primaria Valenii de Munte; 

3. Coman Mihaela – inspector R.U. Primaria Valenii de Munte; 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR  

NR._________/________ 

 

 

 

                                          REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.10/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si desfasurare a evaluarii managementului  

pentru Centrul Cultural Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

Potrivit art.38 din O.U.G. nr 189/2008 in vederea evaluarii managementului se infiinteaza 

comisii de evaluare la nivelul autoritatii. 

Comisia de evaluare este desemnata de Consiliul local al orasului Valenii de Munte si este 

compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de o treime si din specialisti in domeniul de 

activitate al institutiei, in proportie de doua treimi. 

Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant de la compartimentul 

de specialitate, daca acesta exista, de la compartimentul juridic, compartimentul economic si de la 

compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autoritatii. 

 Fata de cele relatate va rugam sa aprobati prezentul proiect de hotarare. 

 

                                               

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR._________/________ 

 

 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.10/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si desfasurare a evaluarii managementului  

pentru Centrul Cultural Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

Potrivit art.38 din O.U.G. nr 189/2008 in vederea evaluarii managementului se infiinteaza 

comisii de evaluare la nivelul autoritatii,  

Comisia de evaluare este desemnata de Consiliul local al orasului Valenii de Munte si este 

compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de o treime si din specialisti in domeniul de 

activitate al institutiei, in proportie de doua treimi. 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, Directia Judeteana pentru Cultura Prahova, prin 

adresa nr.64/20.01.2020 a propus desemnarea pentru comisia de evaluare pe domnul director 

executiv Stere Constantin si doamna consilier Popovici Iuliana, iar pentru comisia de solutionare a 

contestatiilor pe doamna Onofrei Cristina si domnul Alexandru Bondrea. 

Din partea autoritatii propunem in comisia de evaluare pe doamna viceprimar Mares Liliana, 

iar in comisia de solutionare a contestatiilor pe doamna Stoica Florica. 

Membrii comisiei de evaluare sunt numiti prin ordin sau dispozitie a autoritatii. 

Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant de la compartimentul 

de specialitate, daca acesta exista, de la compartimentul juridic, compartimentul economic si de la 

compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autoritatii. 

Pentru secretariatul comisiei de evaluare propunem:  

- Miroiu Ileana Lelia – sef serviciu S.P.C.L.E.P. 

- Nitu Elena -  Sef Serviciu B.F.I.T. 

- Cursaru Otilia Maria - referent resurse umane 

Pentru secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor propunem: 

 - Mihai Carmen Florentina – consilier juridic 

 - Moraru Maria Ancuta – sef birou 

 - Coman Mihaela – inspector resurse umane 

Fata de cele relatate va rugam sa aprobati prezentul proiect de hotarare. 

 

                INTOCMIT COMP. R.U., 

                               Coman Mihaela 

 


