I~
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOT ĂR-\RE
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul
2014 - 2017 la Filarmonica de Stat Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
analizând propunerile domnului Primar
evaluării

BOTOŞANI,

Cătălin

Mugurel Flutur cu privire la aprobarea rezultatului

finale a managementului din mandatul 2014 - 2017 la Filarmonica de Stat

Botoşani,

având in vedere referatul Serviciului Resurse Umane. rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din Consiliul Local al Municipiului
rezultatului
Dispoziţia

obţinut

Botoşani şi

Procesul - verbal nr. 771/20.11.2017, asupra

de managerul Teatrului "Mihai Eminescu"

Primarului nr. 144812017

şi

Botoşani,

intocmit de Comisia

respectiv HCL nr. 246 /2017 ,

având in vedere prevederile art. 42 alin 4 ) din OUG nr. 189/2008 din
Guvernului nr. 189 12008
colecţiilor

privind managementul

publice, bibliotecilor

completări le

şi

numită prin

al

instituţiilor

aşezămintelor

Ordonanţa

de

urgenţă

de spectacole sau concerte, muzeelor

culturale de drept public, cu

modificările

a
şi
şi

ulterioare,
dispoziţiilor

in temeiul

art. 45 alin.(2) din Legea ur. 215/2001 privind

locală, republicată, cu modificările şi completări le

administraţia publică

ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

ArI. 1. Se

aprobă

rezultatul

Botoşani

Filarmonica de Stat

evaluării

conform anexei la prezenta

ArI. 2, Primarul Municipiului
prevederile prezentei

Botoşani,

Nr.

Călin

Botoşani,

prin

din mandatul 2014- 2017 la

hotărâre.

serviciile de specialitate va

duce la indeplinire

hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

finale a managementului

George Bosovici

noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la UCL nr. /2017

Rezultatul

Nr.

Institutia de

Crt.

cultură

evaluării

finale a managementului din mandatul 2014 -2017 la
Filarmonica de Stat Botoşani

1.

PREŞEDINTE DE ŞEDlNTĂ,

Consilier,

Călin

George Bosovici

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

Primăria

Municipiului Botoşani
Serviciul Resurse Umane
NI'. 27312 din 2\ noiembrie 2017

Raport de specialitate
Având În vedere prevederile ali. 42. alin 4 ) din
instituţiilor

rezultatul

publice dc cu ltură.cu

evaluării

modificările

şi

OUG

cornpletăr ilc

nr. 189/2008 privind managementul
ulterioare. propunem

spre aprobare

finale a managementului din mandatul 2014 -2017 la Filarmonica de Stat

conform anexei nr. I la proiectul de

hotărâre.

În conformitate cu prevederile IlCL nr. 246 ' 2016. În perioada
finală

2017 s-a realizat evaluarea

Botoşani.

06 noiembrie

a managementului din mandatul 2014 _. 2017 la

_. 20 noiembrie

Filarmonica de Stat

Botoşani.
finală

Comisia de evaluare
Botoşani. nominalizată

Stat

Botoşani

a managementului din mandatul 2014 - 2017 la

prin JICI. nr.246/2017

nr. 1448/2017. având

şi

respectiv prin

Dispoziţia

Filarmonica de

Primarului Municipiului

următoarea componenţă:

- manager Filarmonica 1011 Dumitrcscu Rârnnicu

1. O-nu concert maestru Mcda Elena Stanciu
Vâlcea
2. O-nul praf. si dirijor

Corneliu Irimia

Ploiesti pentru o perioada de peste 20 ani.

manager la Filarmonica Paul Constantinescu
până

in anul 2014:

3. D-nul Vasile Chiru - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Evaluarea managementului a fost

rcalizată

Botoşani.

În două etape:

- analiza raportului de activitate depus de managerul Mihai Sirbu . pentru mandatul 2014 -2017
-

susţinerea raportului de

acrivitate În cadrul unui interviu:

Comisia de evaluare a stabilit criteriile de evaluare
cărora au fost acordate note pentru

fiecare

etapă a

prevăzute

şi

criteriile de

financiare alocate În acest scop. pentru perioada
Rezultatul linal al

evaluării

performanţă

În vigoare

111

baza

comisia de evaluare a avut în vedere
cuprinse de acesta. precum

şi

resursele

evaluată.

managcn-entului.

fost stabilit pe baza Raportului nr. 770 /2017

legislaţia

cvaluar!i.

in cadrul etapei de analiză a Raportului de activitate
programul minimal. obiectivele

de

prezentat În anexa nr. I la proiectul de

Întocmit de comisia de evaluare.

hotărâre

a

După
şedinţe,

etapa studiului individual al raportului de activitate, comisia de evaluare s-a intrunit În
20] 7 şi a analizat raportul de activitate depus pe baza următoarelor

În data de 20 noiembrie

criteriilor de evaluare:
1. Evoluţia institutiei în raport
instituţional

(li

mediul În care î~i desfăşoară activitatea şi in raport cu sistemul

existent:

2. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei :
3. Sistemul

organizaţional al instituţiei

4. Analiza

situaţiei economico-tinanciarăa instituţiei:

.

5. Strategia. programele şi implementarea planului de acţiune pentru Îndeplinirea misiunii specifice
instituţiei,

conform sarcinilor

6.Prcvizionarea
management. cu

şi

obiectivelor managementului;

evoluţiei

menţionarea

cconornico-financiară

a

instituţiei,

resurselor financiare necesare de alocat de

Domnul Mihai Sirbu a
neajunsurile mandatu lui său.

susţinut

pentru
către

următoarea perioadă

autoritate;

un interviu in care a prezentat comisiei

La flnalizarc procedurii de evaluare, domnul :YIihai Sîrbu , rnanagcrul
Stat

Botoşnni

a

obţin

de

realizările

dar

şi

Filarmonicii de

ut 1I0ta 10 ( zece)

În temeiul artAI din OLJG nr.189i2008, cu modificările şi cornpletărilc ulterioare. având În vedere
rezultatul

obţinut

de domnul Mihai Sirbu , rnanagerul Filarmonicii de Stat

finale a managementului

Botoşani

din mandatul 20]4- 2017, membrii comisiei

În urma

recomandă

evaluării

continuarea

mnnagerncntului :;;i depunerea unui nou proiect de management. conform caietului de' obiective
cerinţelor

stabilite de autoritate, pentru o

durată

şi

ele 5 ani.

În conformitate cu art. 43"1 din OUG nr. 189/2008. cu modificările si completărilc ulterioare, În
cazul În care rezultatul
prezenta

UII

evaluării

finale, este mai mare sau egal cu 9, rnanagcrul are dreptul de a

nou proiect de management, În conformitate cu

cerinţele

caietului de obiective Întocmit

de autoritate.
Termenul de depunere a proiectului de management se
Proiectul de management depus

reprezentanti ai

autorităţii şi

va li analizat

~i

stabileşte

notat

de

către

autoritare.

de o comisie alcatuita din specialisti si

va constitui baza încheierii unui nou contract de management.

Având În vedere legalitatea propunerii.

vă rugăm să analizaţi şi să hotărâri,

Director ex'~~'
utiv,

MiraGGh~

1.

\

\~';

-c,

ită

.

şef Serviciu,
~

Dumitrescu

