ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării Contractului de management al doamnei Petrovici Mihaela,
Managerul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.04.2019,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate , înregistrat sub nr.
7505 din 23.04.2019;
- cererea doamnei Petrovici Mihaela – Managerul Centrului Jude țean de Cultură și Crea ție Călăraşi, nr.
637 din 23.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 7483 din aceeaşi dată;
- prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Contractul de management încheiat între Preşedintele Consiliului
Judeţean Călăraşi şi Managerul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi , nr. 12243 din 02.08.2017;
- prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului culturii 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;
- prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (3), art. 32 alin. (1) lit. e) şi art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. e) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se constată încetarea înainte de termen a Contractului de management al doamnei Petrovici
Mihaela, Managerul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi , nr. 12243 din 02.08.2017, cu acordul
părţilor, la data de 30.04.2019.
Art. 2. – (1) Începând cu data de 01.05.2019, se numeşte Manager interimar domnul Diaconu Virgiliu,
consilier în cadrul Cabinetului Președintelui , până la data începerii executării noului contract de management,
dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice.
(2) Domnul Diaconu Virgiliu, Manager interimar, va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru
funcţia de Manager al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi , iar raporturile de muncă ale acestuia
se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.
Art. 3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi va încheia cu domnul Diaconu Virgiliu contractul de
management pentru perioada interimatului în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Călăraşi nr. 142/2017 privind numirea managerului Centrului Județean de Cultură și Crea ție Călăraşi.
Art. 5. – Direcţia Management şi Resurse Umane, Centrul Jude țean de Cultură și Crea ție Călăraşi şi
persoanele nominalizate la art. 2 şi art. 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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