
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZITIE , 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului 
Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură 
aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judetean Teleorman, Adrian Ionuţ GÂDEA, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 14292 din 30 iulie 2021 al Direcţiei management ŞI 

administraţie publică; 

- avizul Direcţiei juridice nr. 14315 din 30 iulie 2021; 
- adresa nr. 11799 din 23 iunie a secretariatului comisiei de evaluare finală a 

managementului Muzeului Judeţean Teleorman; 
- prevederile contractului de management nr. 166 din 29 noiembrie 2016 

încheiat de Consiliul Judeţean Teleonnan cu domnul Mirea Pavel, manager al 
Muzeului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 42 alin. (4) şi art. 43 din O.U.O. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art.14 alin. (2) din Anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 87 din 20 mai 2021 privind constituirea comisiei de evaluare finală, 
a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean 
Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Teleorman; 

- prevederile art.31 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (6) lit. a) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.191 alin. ( 1) lit. e) şi lit. f) şi alin. (6) lit.a) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
DISPUNE: 

Art.I. Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului 
Muzeului Judeţean Teleorman, după cum urmează: 

-domnul Mirea Pavel, manager al Muzeului Judeţean Teleorman - a 
obţinut nota finală - 9,83. 

F-5.5-02, ed. J,rev. J 




