ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 5845/06.03.2020

Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă “
Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea
prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi
a unităţilor subordonate
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 5844/06.03.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr.
5993/06.03.2020;
În temeiul prevederilor art. 36 şi urm. din OUG nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi 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 conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă
“ Ion Irimescu” Fălticeni, după cum urmează:
1. Reprezentant al Consiliului local al municipiului Fălticeni;
2. Reprezentant al Muzeului Naţional al Bucovinei Suceava;
3. Reprezentant al Muzeului Judeţean Botoşani;
Art.2: Se aprobă componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului
de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului
Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, după cum urmează:
1. Reprezentant al Consiliului local al municipiului Fălticeni;
2. Reprezentant al Muzeului Naţional al Bucovinei Suceava;
3. Reprezentant al Muzeului Judeţean Botoşani;
Art.3: Secretariatul comisiilor prevăzute la art. 1 şi 2 va fi asigurat de către comisia
desemnată prin Dispoziţia nr. 365/06.03.2018 emisă de primarul municipiului Fălticeni.

Art.4: Numirea membrilor comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
se va face prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni, după desemnarea reprezentanţilor
instituţiilor prevăzute la art. 1 şi 2.
Art.5: Se desemnează în comisia de evaluare a managementului Muzeului de Artă “ Ion
Irimescu”
Fălticeni
următorul reprezentant
al
consiliului
local
al
municipiului
Fălticeni______________________;
Art.6: Se desemnează în comisia de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Muzeului
de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni următorul reprezentant al consiliului local al municipiului
Fălticeni______________________;
Art.7: Se aprobă completarea prevederilor art. 17, alin. 2 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor
subordonate – Partea a III – a, aprobat prin HCL nr. 28/30.06.2011, cu următorul paragraf :
„ În situaţia în care la nivelul ordonatorilor terţiari de credite nu se poate constitui comisia
de soluţionare a contestaţiilor, din cauze obiective (personal insuficient, conflict de interese,
concedii de odihnă/medicale, etc.) soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie
numită prin dispoziţia primarului.”
Art.8: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
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Prof. Gheorghe Cătălin Coman
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Nr. 5844/06.03.2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr.
28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a
unităţilor subordonate
Managementul Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni a fost încredinţat, în urma
concursului de proiecte de management organizat conform HCL nr. 62/16.05.2016,
modificată şi completata prin HCL nr 100/30.08.2016, unei persoane fizice, raportul final
al concursului, proiectul de management câştigător, precum şi durata contractului de
management fiind aprobate prin HCL nr. 180/19.12.2016.
Potrivit prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea managementului instituţiei se
face anual, pe baza unui regulament aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află
instituţia, respectiv consiliul local, care reprezintă procedura prin care autoritatea verifică
modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în
raport cu resursele financiare alocate.
Evaluarea managementului este organizată în două etape, respectiv analiza
raportului de activitate şi susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul
unui interviu, comisia de evaluare elaborând un raport motivat asupra rezultatului obţinut
de manager şi făcând recomandari pentru continuarea sau încetarea managementului.
Comisia de evaluare trebuie să fie compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în
proporţie de o treime, şi din specialisti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie
de două treimi şi va fi desemnată prin dispoziţie a primarului.
Având în vedere că evaluarea managerului se realizează anual şi că potrivit
prevederilor art. 9, alin. 1, lit. a din Ordinul nr. 2799/2015 mandatul de membru al comisiei
încetează după finalizarea evaluării activităţii managerului trebuie stabilită componenţa
unei alte comisii de evaluare şi a unei comisii de soluţionare a contestaţiilor pentru anul
2020.
Totodată se impune completarea prevederilor art. 17, alin. 2 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi
a unităţilor subordonate – Partea a III – a, aprobat prin HCL nr. 28/30.06.2011, cu
următorul paragraf :

„ În situaţia în care la nivelul ordonatorilor terţiari de credite nu se poate constitui
comisia de soluţionare a contestaţiilor, din cauze obiective (personal insuficient, conflict
de interese, concedii de odihnă/medicale, etc.) soluţionarea contestaţiilor se va realiza de
către o comisie numită prin dispoziţia primarului.”
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr.
28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a
unităţilor subordonate.
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