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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 377 

din  31.07.2019 
 

privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare  și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și 

aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului  

Teatrului  Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, pentru anul 2018 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 361/05.07.2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

31.07.2019; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 43712/05.07.2019 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 43714/23.07.2019 al 

Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Direcției Relații Publice și Managementul 

Documentelor și al Serviciului Juridic si Legalitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement; 

 Având în vedere dispozițiile art. 16, art. 21, art. 36 alin. (1), art. 38, art. 42 alin. 

(2) și dispozițiile Capitolul IV din OUG nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 5 - Capitolul II, art. 12 alin. (2), art. 13 – 

Capitolul IV din Anexa 2 la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a concursului de 

proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a 

evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – 
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cadru al raportului de activitate, precum și a modelului – cadru al contractului de 

management; 

 Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 - (1) Se stabilește componența nominală a comisiei de evaluare la 

evaluarea din anul 2018, a managementului  Teatrului  Național de Operă și Operetă 

“Nae Leonard” Galați, după cum urmează: 

1. Bogatu Iorgu Viorel - consilier local; 

2. Pocinoc Tatiana - specialist în domeniul de activitate a teatrului; 

3. Stanciu Constantin - specialist în domeniul de activitate a teatrului. 

 

(2) – Se stabilește componența nominală a secretariatului comisiei de evaluare 

la evaluarea din anul 2018, a managementului  Teatrului  Național de Operă și 

Operetă “Nae Leonard” Galați, după cum urmează: 

- Costache Nicolae – șef serviciu – Serviciul Juridic și Legalitate; 

- Câmpeanu Rodica – director executiv – Direcția Financiar Contabilitate; 

- Arghir Simona – consilier juridic – Serviciul Resurse Umane și Salarizare; 

- Ochiu Cristi Marian – director executiv, Direcția Relații Publice și  

Managementul Documentelor. 

 

Art. 2 (1) – Se stabilește componența nominală a comisiei de soluționare a 

contestațiilor la evaluarea la evaluarea din anul 2018, a managementului  Teatrului  

Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, după cum urmează: 

1. Stoica Florina - consilier local; 

2. Cosma Mihai - specialist în domeniul de activitate a teatrului; 

3. Mateescu Vlad - specialist în domeniul de activitate a teatrului. 

 

(2) – Se stabilește componența nominală a secretariatului comisiei de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea din anul 2018  a managementului  Teatrului  

Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați,  după cum urmează: 

- Costache Nicolae – șef serviciu – Serviciul Juridic și Legalitate; 
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- Câmpeanu Rodica – director executiv – Direcția Financiar Contabilitate; 

- Arghir Simona – consilier juridic – Serviciul Resurse Umane și Salarizare; 

- Ochiu Cristi Marian – director executiv, Direcția Relații Publice și  

Managementul Documentelor. 

 

Art. 3 – Se aprobă procedura de organizare și desfășurare a evaluării pentru  

anul 2018, a managementului  Teatrului  Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” 

Galați, procedură prevăzută în anexă care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 – Procedura aprobată la art. 3 este elaborată în conformitate cu 

prevederile Anexei 2 la Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 privind 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a concursului 

de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a 

evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – 

cadru al raportului de activitate, precum și a modelului – cadru al contractului de 

management precum și cele ale Capitolului IV din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 5 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 6 – Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                           Secretar General, 
                                                                                               
 


	H O T Ă R Ă Ş T E:

