ROMÂNIA
J UDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr./46
Din: 9 .11.2016
Privind : aprobarea rezultatului final la evaluarea final ă a managerului instituţiei
publice de cultură Biblioteca Municipal ă tefan Petică Tecuci - pentru activitatea
c1esfă urată în perioada 01.04.2014-01.10.2016
Initiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 16898/PJ din 10.1 1.2016;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi, întrunit în sedinta ordinară din data de
fl 2& ! (
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr. 16899 din 10. 1 1 .20 1 6;
- raportul de specialitate întocmit de Comp. Gestiunea Resurselor Umane si a Funcţiilor
Publice înregistrat sub nr. 16900 din 10.11.2016;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 si 5;
- având în vedere raportul final al evalu ării finale a managerului instituţiei publice de cultur ă
- Biblioteca ,,tefan Petic ă Tecuci înregistrat la Prim ăria Municipiului Tecuci sub nr.
15159/PJ/28.10.2016;
- prevederile Contractului de management si a Raportului final de activitate, înregistrat la
Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 12993/PJ/12.10.2016, depus de managerul Bibliotecii
Municipale tefan Petică Tecuci pentru activitatea desfaurat ă în perioada 0 1 .04.20 1 4-0 1 . 1 Q.20 1 6;
- prevederile H.C.L. nr. 86 din 30.09.2016 privind desemnarea membrilor Consiliului Local
Tecuci în comisia de evaluare si în comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru evaluarea final ă a
managerului instituţiei publice de cultură - Biblioteca Municipală tefan Petic ă subordonată
Consiliului Local Tecuci;
- prevederile Ordinului nr. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare si desfaurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare si desfaurare a evalu ării managementului, a modelului - cadru aI caietului de obiective, a
modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de
management;
- prevederile art. 40, art. 41, art. 42 alin. 4 si art. 431 din O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul institu ţiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 6 lit. (a) punctual 4 si alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată si actualizată;
- prevederile art. 38 din O.U.G. rir. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de
cultură, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată si actualizat ă.
HOTĂRĂSTE:
Art . 1. Se aprob ă rezultatul final la evaluarea final ă a managerului institu ţiei publice de
cultură - Biblioteca Municipal ă tefan Petic ă Tecuci - pentru activitatea des ă urată în perioada
01.04.2014-01.10.2016.
Art. 2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci.
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Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretaruui Municipiului
Tecuci.

PRESEDINTE SEDINTA,
DUMITRIU GINAC.E)RGETA

Ă

\ ;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. Fotache Vajerica

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 16899/PJ di.11.2016
Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea final ă a inanagerului institu ţiei
publice de cultur ă - Biblioteca Municipală tefan Petic ă Tecuci - pentru activitatea
desfă urată în perioada 01.04.2014-01.10.2016.
Evaluarea managementului pentru Biblioteca Municipal ă Ştefan Petic ă Tecuci s-a
făcut în conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultur ă, cu modific ările si complet ările ulterioare, prevederile
Ordinului nr. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si
desfă urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare si desfă urare a evalu ării managementului, a modelului - cadru al caietului de
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al
contractului de management.
Comisia de evaluare pentru evaluarea final ă a managerului institu ţiei publice de
cultur ă - Biblioteca Municipal ă tefan Petic ă Tecuci, a fost constituit ă prin Iotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 86/30.09.2016, având urm ătoarea componenţă:
- Preedinte: Mitrof Marius - Direc ţia Judeţeană pentru Cultur ă Galaţi;
- Membru: Dafinoiu Spiridon - Biblioteca Judetean ă V.A. Urechia Galaţi;
- Membru: Oanc ă Samir Vasile - Consiliul Local Tecuci.
Membrii Secretariatului:
- Membru: Groza Iulieta - Consilier Juridic asistent - Comp. Legalitate documente;
- Membru: Graur Diana - Consilier asistent - Comp. Financiar Contabil;
- Membru: Munteanu Aura - Felicia - Consilier debutant - Comp. Gestiunea
Resurselor Umane si a Funcţiilor Publice.
Evaluarea final ă a managerului institu ţiei publice de cultur ă - Biblioteca Municipal ă
tefan Petic ă Tecuci - pentru activitatea desf ă urată în perioada01.04.2014-01.10.2016, s-a
realizat în perioada 18.10.2016-04.11.2016 conform urm ătorului calendar:
18.10.2016 - depunerea Raportului final de activitate
21.10.2016 - întocmirea Referatelor - analiza de c ătre secretariatul comisiei
24.10.2016 - analiza Raportului de activitate si a referatelor analiz ă de catre Comisia de
evaluare
27.10.2016 - susţinerea Raportului de activitate de c ătre manager în cadrul unui
interviu 28.10.2016 - aducerea la cunotin ţa managerului a rezultatului evalu ării, a notei si a
concluziilor din Raportul întocmit de Comisia de evaluare (conf. art. 41 alin. 3 din O.U.G.)
31. 1 0.201 6-02. 11.201 6 - depunerea contesta ţiilor
03.11.2016 - soluţionarea contesta ţiilor
04.11.2016 - comunicarea rezultatelor finale ale evalu ării.
Evaluarea a constat în dou ă etape - analiza Raportului final de activitate pentru
perioada 01.04.2014-01.10.2016 si susţinerea Raportului de activitate de c ătre rnanager în
cadrul unui interviu.
Membrii comisiei de evaluare au acordat note pentru fiecare etap ă a evalu ării. Notarea
s-a realizat în baza criteriilor i subcriteriilor prev ăzute în Raportul de evaluare elaborat la
solicitarea autorit ăţii, cu luarea în considerare a modeIului prev ăzut în Ănexa nr. 4 din
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Ordinului nr. 2799/10.12.2015 pefltru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si
desfă urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare si desfă urare a evalu ării managementului, a modelului —cadru al caietului de
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al
contractului de management procedeaz ă la notarea exacta a fiecarui criteriu.
Membrii comisiei de evaluare au stabilit urm ătorul punctaj pentru criteriile si
subcriteriile de evaluare privind Raportul de activitate al managerului Bibliotecii Municipale
tefan Petic ă Tecuci:
A) Evoluţia instituţiei în raport cu inediul în care îsi desfă oară activitatea si în raport cu
sistemul instituţional existent - 2p
B) Imbunătăţirea activit ăţii instituţiei - 2p
C) Organizarea/sistemul organiza ţional al institu ţiei - 2 ,5 p
D) Situaţia economico - financiară a instituţiei - 1 ,2 p
E) Strategia, programele si iinplementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice institu ţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate - 1p
F) Evoluţia economico - financiară a instituţiei, pentru următoarea perioad ă de
inanagement, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de c ătre autoritate 1 ,3 p
Fiecare membru al Comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Municipale
tefan Petic ă Tecuci, a acordat individual note, care au fost înregistrate în fie de evaluare
iar rezultatul final s-a calculat prin media aritmetic ă a notelor acordate de fiecare membru al
comisieln urma finaliz ării procedurii de evaluare, doamna Grigoras Daniela a ob ţinut un
rezultat final notat cu 9,33.
Nu au fost formulate contesta ţii cu privire la modul de desfaurare si respectare a
procedurii privind organizarea procesului de evaluare.
Rezultatul evalu ării, nota final ă i concluziile raportului întocmit de comisia de
evaluare au fost aduse Ia cunotin ţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la
încheierea procedurii de evaluare.
Faţă de cele mai sus - men ţionate, propunem aprobarea privind rezultatul final la
evaluarea final ă a managerului institu ţiei publice de cultur ă - Biblioteca Municipal ă tefan
Petică Tecuci - pentru activitatea desfă urată în perioada 01.04.2014-01.10.2016, stabilit de
comisia de evaluare dup ă cum urmeaz ă:
ETAPA 1:
Analiza raportului final de activitate
pentru perioada 01.04.201401.10.2016

9920

ETAPA 2:
Sustinerea raportului de activitate de
catre manager in cadrul unui interviu

9946

REZULTAT FINAL

9933

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 16900 din 10.11.2016
Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea final ă a managerului institu ţiei
publice de cultură - Biblioteca Municipal ă tefan Petic ă Tecuci - pentru activitatea
desfă urată în perioada 01 .04.2014-01.10.2016
Conform prevederilor art. 36 alin. 6 lit. (a) punctul 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicat ă si actualizată, Consiliul local asigură potrivit
competenţelor sale si în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind cultura.
Având în vedere:
- prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institu ţiilor publice de
cultură, cu modific ările si completările ulterioare;
- reglementările art. 40, art. 41, art. 42 alin. 4 si art. 43 1 din O.U.G. rir. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare, conform
cărora evaluarea const ă în două etape: analiza Raportului de activitate si susţinerea Raportului de
activitate de c ătre manager în cadrul unui interviu. In urma evalu ării comisia elaborează un raport
motivate asupra rezultatului ob ţinut de către manager si face recomand ări pentru continuarea sau
încetarea rnanagementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul
manager. In cazul în care nota final ă se situează sub 7 (apte), rezultatul evalu ării este
nesatisfăcător. Rezultatul evaluării, nota final ă si concluziile raportului întocmit de comisia de
evaluare sunt aduse la cunotin ţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea
procedurii de evaluare. In cazul în care rezultatul evalu ării finale, este mai mare sau egal cu 9
(nouă), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu
cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate;
- prevederile Ordinului rir. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare si desfă urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare si desf ă urare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al
contractului de management;
- rezultatul ob ţinut de manager în urma evalu ării finale a managementului la Biblioteca
Municipală ,,tefan Petic ă Tecuci pentru activitatea desf ă urată în perioada 0 1 .04.20 1401.10.2016 (managerul obţinând nota 9,33).
Având în vedere cele prezentate, propun spre analiz ă si aprobare Consiliului Local Tecuci
proiectul de hotărâre privind aprobarea Rezultatului final la evaluarea final ă a managerului
instituţiei publice de cultură - Biblioteca Municipală ,,tefan Petic ă Tecuci - pentru activitatea
desiă urată în perioada 01.04.2014-01.10.2016.

COMPARTIMENT GESTIUNEA RESURSELOR UMANE
SI A FUNCTIILOR PUBLICE,
Consilier debutant,M teanu Aura - Felicia

