
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management, 
a proiectului de management, a modelului cadru al contractului 
de management al Muzeului Judeţean Teleorman şi a duratei 
pentru care se va încheia contractul de management 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 22116 din 19 noiembrie 2021 al preşedintelui 
Consiliului Judeţean Teleorman ; 

- raportul de specialitate nr. 22193 din 22 noiembrie 2021 al Direcţiei 
management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice privind aprobarea 
rezultatului final al analizei noului proiect de management, a proiectului de 
management, a modelului cadru al contractului de management al 
Muzeului Judeţean Teleorman şi a duratei pentru care se va încheia 
contractul de management; 

- avizul de legalitate nr. 22189/VII A din 22 noiembrie 2021 al Direcţiei 

juridice; 
- avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi al comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi 

economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum 
şi pentru protecţie socială ; 

- adresa nr. 666 din 19 octombrie 2021 a Muzeului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 21603 din 12 noiembrie 2021 a Comisiei pentru analiza noului 

proiect de management al managerului Muzeului Judeţean Teleorman; 
- prevederile Capitolului VI - Analizarea noului proiect de management 

al managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale 
cu nota 9 - din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluarii 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 Ordinului nr.2799/20 15 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 

F-5.5-03, ed.l, rev.O 
















































































































