ROMANIA
JUDEIUL GORJ
COMUNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT

DE

HOTARARE

privind aprobarea proiectului de management ;i a modelului contractului de
manogement al Cdminului Cultural ,,lon Teoteoi" BdleSti, judelul Gorj
Consiliul local

al comunei

Balesti, judelul Gorj, intrunit

in

gedinla ordinard

publica;

-

AvAnd in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr.
Ungureanu Maddlin-lon, la proiectul de hotdrdre privind aprobarea proiectului de
management gi a modelului contractului de management al Cdminului CultLtral ,,lon
Teoteoi" Bdlegti, judelul Gorj;
Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane 9i Funclii
Publice;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balegti;
Raportul final al analizirii noului proiect de management al domnului Mihutoiu
Dumitru-Daniel, manager al Cdminului Cultural ,,lon Teoteof' Balegti, judetul Gorj,
inregistrat sub nr. 117011 25.08.2020;
Prevederile Regulamentului pentru organizarea 9i desfdgurarea analizei noului
proiect de management al Cdminului Cultural ,,lon Teoteoi" Bdlegti, judelul Gorj,
aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Local Balegti nr. 59/ 20.07.2020;
Prevederile O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul institutiilor publice de
cultura, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru
aprobarea pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i desfdgurare
Regulamentului-cadru de
concursului de proiecte de management,

a

a

-

organizare gi desfigurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiectivo, ? modelului-cadru al raportului de activitate, precum 9i a
modelului-cadru al contractului de management;
Prevederile Legii-cadru nr. 1531 2017 privind salarizarea personalului platit din

-

fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
Prevederile O.U.G. nr. 571 2019 privind Codul administrativ,
completdri le u lterioare;
Contractul de management inregistrat sub nr. B7B3 | 01.09.2015.

cu modificdrile

qi

in temeiul art. 196, alin. (1), litera a) din Ordonan{a de Urgenld a Guvernului
Rom0niei nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi
completdrile u lterioare,

HOTARA9TT:
Art.1. Se aprobd rezultatul final oblinut de cdtre domnul Mihu{oiu Dumitru-Daniel
noului proiect de management elaborat pentru
in cadrul procedurii de analizare
Cdminul Cultural ,,lon Teoteof' B6le9ti, judelul Gorl'. 9,92 (consemnat in Raportul
comisiei nr. 1 17011 2020).
Art,2. (1)Se aprobd noul Proiect de management al domnului Mihuloiu DumitruDaniel, manager al Cdminului Cultural ,,lon Teoteoi", Balegti, jude[ul Gorj, inregistrat sub
nr. 110701 11.08.2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta

a

hotdrAre,

(2) Noul proiect de management

constituie baza incheierii noului contract de

management.

Art.3. Se aprobd durata de 5 ani pentru care se va incheia Contractul de
management pentru Cdminul Cultural ,,lon Teoteoi" B6legti, judelul Gorj, incepind cu
data de 01 .09.2020
Art.4 (1) Se aprobd modelul contractului de management, conform anexei nr.2
care face parte integranta din prezenta hotdrdre.
(2) Se imputernicegte primarul comunei Bdleqti, domnul Ungureanu Mddilin-lon,
pentru a semna contractul de management.
Art.S. incepdnd cu data de 01 .09.2020, domnul Mihuloiu Dumitru-Daniel se
numegte in funclia de manager, gradul ll, al Cdminului Cultural ,,lon Teoteoi" Bilegti,
judelul Gorj

Art.6. incep6nd cu data de 01.09.2020 Contractul de management nr. B7B3 din
al
01 .0g,201S, incheiat cu domnul Mihuloiu Dumitru-Daniel in calitate de manager
Cdminului Cultural ,,lon Teoteoi" Balegti, pentru perioada 01 .09.201 5-01 .09'2020'
igi incet eaza apl icabilitatea.

Art.7, prezenta hotdr6re, dupd adoptare, so va comunica in mod obligatoriu,
prin grija secretarului general al comunei, in termenul prevdzut de lege,Instituliei
prefeitului-judelul Gorj, in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate 9i se va
transmite primarului comunei, care are obligalia sd asigure, conform legii, aducerea Ia
indeplinire a prevederilor hotdrArilor adoptate de Consiliul local prin aparatul de
specialitate.

Art.8. Dupd contrasemnarea pentru legalitate de secretarul general al comunei,
hot6r0rea va fi transmisd celor interesali prin intermediul Compartimentului Resurse
Umane gi Funclii Publice.

Fala de cele prezentate, solicit consiliului Local Balegti, intrunit
ordinari publici, adoptarea acestui proiect de hotirdre.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea proiectului de management
a modelului contractului de management al Cdminului Cultural
,,Ion Teoteoi"
BdleSti, judelul Gorl

;i

Primarul comunei Bdlegti, judelul Gorj, domnul jr. Ungureanu Mddalinconferite de art. 136, alin. (l) din
Ordonanfa de Urgenld a Guvernului Romdniei nr. 571 2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, supun spre analizd, qi
dezbatete Consiliului Local Bdlegti, intrunit in gedinfd ordinar6 public6,
adoptarea proiectului de hotdrdre privind aprobarea proiectului de
management $i a modelului contractului de management al Cdminului Cultural
,,Ion Teoteoi " BdleSti, judelul Gorj;
Proiectul de hotdrAre este iniliat in conformitate cu prevederile
Ordonanlei de Urgenld a Guvernului Romdniei nr. 571 20Ig privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prevederile O.{J.G.
nr. l89l 2008 privind managementul instituliilor publice de culturd, cu
modificarile qi completdrile ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului
Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare gi desfbgurare a concursului de proiecte
de management, a Regulamentului-cadru de organizare gi desfbgurare
a evaludrii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective,
a modelului-cadru al raportului de activitate, precum gi a modelului-cadru
al contractului de management, precum ;i cu prevederile Legii-cadru nr.
| 531 2017 privind salarizarea personalului platit din fon,Curi publice, cu
modificarile gi completdrile ulterioare, urmare a raportului final al anali zdrii
noului proiect de management al domnului Mihufoiu Dumitru-Daniel, man ager
al Cdminului Cultural ,, Ion Teoteoi " Bdleqti, judeful Gotj, inregistrat *U

Ion, in baza drepturilor gi atribuliunilor

nr.

11701125.08.2020.

in conformitate cu prevederile art.43^l din O.IJ.G. nr. 18g12008 privind
managementul instituliilor publice de culturd, cu modificarile gi .o-pl.tarile
ulterioare, in cazul in care rezultatul evaludrii finale, prev dzute la art. 37 alin.
(2) din ordonantd, este mai mare sau egal cu g, managerul are dreptul de
a prezenta un nou proiect de management, in conformitate cu cerin{ele caietului
de obiective intocmit de autoritate.

Proiectul de management depus in condiliile alin.
incheierii unui nou contract de manasement.

(I

)

constituie baza

Astfel, in conformitate cu prevederile art.7, alin. (l) din O.U.G. nr. lggl
2008, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, potrivit cdrora caietul de
obiective se intocmegte de cdtre autoritate, pe bazamodelului-cadru gi se aprobd
prin ordin sau, dupa caz,prin dispozifie a autoritdlii, prin Hotdrdrea Consiliului
Local Balegti nr. 591 20.07.2020 a fost aprobat caietul de obiective.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 16, alin. (2) din O.U.G. nr. lggl
2008, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, conform cdrora, comisia de
concurs este desemnatd de autoritate prin ordin sau disp ozilie, dupa caz, qi este
compusd din reprezentanli ai autoritilii, in propo(ie de o treime, gi din
specialigti in domeniul de activitate al instituliei, in proporfie de doud treimi,
prin aceeaEi hotdrdre a fost constituitd comisia de concurs qi de solulion are a
contestaliilor pentru analizarea noului proiect de management.
Prin Hotdrdrea Consiliului Local Baleqti nr. 59/ 20.07 .2020 a fost
aprobat qi Regulamentul pentru organizarea qi desfdEu rarea analizei noului
proiect de management al domnului Mihuloiu Dumitru-Daniel, manager al
Cdminului Cultural ,,fon Teoteoi" B6leEti.
Atat Caietul de obiective, cdt gi Regulamentul pentru organrzarea gi
desfbEurarea analizei noului proiect de management al domnului Mihuloiu
Dumitru-Daniel , manager al Cdminului Cultural ,,fon Teoteoi" Bdleqti, judepl
Gorj, aprobate prin Hotdr6rea Consiliului Local Bdleqti nr. 5gl 20.07.2020, au
fost aduse la cuno;tinla publica prin afiqarea pe panoul din incinta Primdriei
Bale;ti, la sediul Caminului Cultural ,,lon Teoteoi" Baleqti qi pe pagina de
internet a Primariei (www.balesti.ro) la data de 20.07.2020, conform
procesului-verbal de afi;are nr. 9880 I 20.07.2020.

In

infelesul ordonantei, termenul ,,autoritateat' are urm6to area
- organ al administrafiei publice centrale sau al
administrafiei publice locale, autorit atea deliberativi, reprezentati prin
ministru, conducitor sau autoritate executiv5, in calitate de ordonator
principal de credite pentru institufia publici de culturi, dupl caz.
Potrivit raportului final al analizei noului proiect de management
nr. ll70ll 25.08.2020, cele doud etape ale analizdrii conformitAtii noului
semnificafie: autoritate

proiect de management cu cerin{ele caietului de obiective (prim a etapd analiza
noului proiect de management ;i etap a a II-a - susfinerea de cdtre mana ger a
noului proiect de management in cadrul unui interviu) s-au desfdEural cu
respectarea programului stabilit prin Regulamentul pentru organizaree pi
desfdsurQrea analizei noului proiect de management al domnului Mihuloiu

Dumitru-Daniel, manager

al

Cdminului Cultural "Ion Teoteoi" BdleSti,

aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Balegti nr. 591 20.07.2020, dupa cum
urmeazd":

-

EtapaI - analiza noului proiect de management: 14 august 2020;
Etap a a II-a - suslinerea de cdtre manager a noului proeict de management
in cadrul interviului: 20.08 .2020.

in

(

urrna desfbEurdrii celor doud etape ale analizei noului proiect de
management, domnul Mihutoiu Dumitru-Daniel a obtinut urmdtorul rczultat
final:
Noti prima etapl

NotI etapa

a doua

(Analiza noului proiect

(Sus{inerea noului

de management)

proiect de management,
de

Rezultatul final al analizei
noului proiect de management

c[tre manager, in

cadrul unui interviu)
9,92

9,92

9,,92

Potrivit prevederilor art. 15, alin. (3) din Regulamentul-cadru

de

organvare gi desfbgurare a concursului de proiecte de management, Cap.VI
- Analizarea noului proiect de manogement al managerului care a oblinut,
tn urma evaludrii finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, aprobat
prin Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015, dacd
proiectul de management a oblinut ea urmare a evaludrii nota minimd 7,
managerului i se incheie un nou contract de management, in condiliile legii.
in conformitate cu prevederile art. 20, alin. (5) din O.U.G. nr. I89l
2008 privind managementul instituliilor publice de culturd, cu modificarile 9i

completdrile ulterioare, rezultatul final aI concursului, proiectul de
management cdgtigdtor gi durata pentru care se va incheia contractul de
management se aprobd prin ordin sau, dupa eaz, dispozi{ie a autoritdlii.
In sensul O.u.G. nr. l89l 2008, cu modificarile Ei completdrile ulterioare,
contractul de management este contractul incheiat pe duratd determinatd
intre ordonatorul principal de credite gi manager, prin care managerul se
oblig6, in schimbul unei remuneralii, sd asigure conducerea qi buna
adminis trare a activitalii instituliei publice de cultur6, in conformitate cu
prevederile ordonanJei de urgentrA.
potrivit prevederilor O.U.G. nr. l89l 2008, contractul de management se
incheie pe o duratd determi natd, egala cu cea pentru Qare a fost aprobat
proiectuf a. management qi cuprinde clauze organizatorice, financiare qi tehnice
prevAzute in caietul de obiective qi clauzele convenite de partile contractante in
urma negocierii.
Contractul de management se incheie in formd scrisd, in limba romdnd,
cAte un exemplar pentru fiecare parte.
Contractul de management se incheie intre ordonatorul principal de
credite qi cAgtigdtorul concursului de proiecte de management in urma

negocierii, potrivit dispoziliilor art. 22 din O.U.G.
modificdrile ;i completdrile ulterioare.

nr. I89l 2008, cu

lggl 2008, cu modificdrile
potrivit preveder'or afi. zzdin o.u.G. nr.
data
zire lucrdtoare de
de
30
de
termen
in
'a
Ei completar'f ulterioare,
final al concursului' potrivit
rczvlrtatului
a
publica
principal de
aducerii Ia cunoqtinla
acestuia gi ordglatgrul
c6qtig6to*t
)|alin.
io),
ta "n"go"ru,
prevederilor art.
pe baza proiectului de managelnent'
de
credite au obligalia
clauzele contractului de management'

e, ratda
contractul de management cuprind
a) p64i1e contractante;
bUiectul contractului;
durata contractului;
d; ,rrn tt etallama-1ag:ru1ui; I
J*pt rtile qi obligaliile managerului;
Jr.pt ttite ii obligaliile autoritafli;

se

limita la acestea, clauze privind:

q
ri

;j
t)

gl limitele de comPetentd;

de cultur6;
prentru institu{ia
gi evaludrii finale;
calendaruf evaluArilo, urruale

h) sarcinile specifice

i)
j) clavzespeciale pentru deplasdri profesionale;
directa sau indirectd la realiTarea
p"rtiripur.u
i.
regate
k) cravzespeciale
institutiei;

unor proiecte in cadrul
qi timpul de odihn[;
programu.l de activitate
de
legate
cravzespeciale
responsabilitaf
neindeprinirea_ ,.iorlarte
priuirro
speciare
m) crauze
de reglementd-nle specifice
prezentaordonanla
de
prev',zute
qi functionare a
d, ,.g,ri*."t"I d6 organizare

t)

ff;; i"ij'

instituliei de cultura,

institutii;

respectivei
asumate de autoritate;
de neindepli nirea obligaliilor
legate
clavzespeciale
n)
;) rbsPundlrea contractuald;
pi t""Oi{iile de incetate a contractului;

ql solulion atea litigiilor;

ti
tl
tl

u)

modific areacontractului;
clauzaPenald qi forla major6;
alte clauze speciale;
disPozilii finale'

1 se vor anexa' ca PA{i integrante'
management
de
Contractului
urmitoarele documente

:

a)proiectuldemanagementcadocumentdereferinta;
b) programul minimal;
c) alte anexe' duPi caz'

Pentru activitatea depus6, managerul are dreptul la o remunera\ie, in
cuantumul gi in limitele stipulate de lege, prevdzutd, in contractul de
management.

in

contractul de management,
este asimilatd salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al
obligaf iilor ce decurg pentru manager gi autoritate din legisla{ia privind
sistemul public de pensii gi alte drepturi de asigurdri sociale, inclusiv dreptul
la asigurare pentru accidente de muncd gi boli profesionale, din legislalia
privind sistemul asigurdrilor pentru gomaj gi stimularea ocupdrii for{ei de
Remuneralia managerului, prevdzutd

munc6, precum gi din legislalia privind asigurdrile de sdndtate.
Managerul iqi va pdstra remuneralra actuald stabilitd potrivit Legiicadru nr. l53l 2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
In temeiul art. 32, alin. (1), litera b) din O.u.G. nr. I89l 2008 privind
managementul instituliilor publice de culturd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, incepAnd cu data de 01.09.2020, data expirdrii duratei pentru care
a fost incheiat. inceteazdContractul de manasement nr. 87831 01,.09.2015.

Fala de cele prezerfi.ate mai sus, supunem aprobdrii Consiliului Local
BdleEti, intrunit in ;edin!6 ordinard publica, aprob area rezultatului final al
analizet noului proiect de management al domnului Mihufoiu Dumitru-Daniel,
manager al Cdminului Cultural ,,Ion Teoteoi" B6legti, judelul Gorj,
a proiectului de management, precum qi a modelului contractului de
management ce se va incheia cu managerul qi constat area incet[rii actualului
contract de management (nr. 87831 0L09.2015).

'lKR

O

AR,
'dddlin-lon

T(UIVIAI\TA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALE$TI
PRIMARIA
Compartimentul Resurse Umane qi Funclii Publice

Raport de sPecialitate

laproiectuldehotdrarep,tuttuidemonagement;iamodelului

judelul Gori
contractului de monogement al Cdminului Cultural ,,Ion Teoteoi" Bdlesti,
Romaniei
inbazaprevederilor art. 136, alin.(3), litera a) din ordonanla Guvernului
completdrile
nr. 57 din 3 iulie 20lg privind Codul administrativ, cu modific[rile 9i
al
specialitate
de
aparatul
din
Publice
ulterioare, Compartimentul itesurse Umane gi Funclii
de
proiectului
primarului Comunei B[legti a analizatproiectul de hotdrdre privind aprobareo
cdminului cultural ,,Ion
management ;i ct moderurui contraciurui de management al
Teoteoi" BdleSti, iudelul Gori

jr'
proiectul de hot[rAre a c6rei adoptare se solicita a fost iniliat de cdtre domnul
cu prevederile o'u'G'
Ungureanu Madalin-lon, primarul comunei Balegti, in conformitate
ulterioare,
nr. 5l I 20lg privind Codul administrativ, cu modificarile gi completdrile cultura' cu
publice de
prevederile o.U.G. nr. 1gg/ 2009 privind managementul instituliilor
nr. 2.799 din l0 decembrie
modificarile qi completarile ulterioare, prevedeiile ordinului
gi desfrqurare a concursului de
2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
gi desfrgurare a evaludrii
proiecte de management, a Regulamentului-cadru d. otgunizare
modelului-cadru al raportului
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a
precum si cu
de activi tate, precum gi a modelului-cadru al contractului de management,
platit din fonduri
prevederile Legii-cadru nr. l53l 2017 privind salarizarea personalului
raportului final al analizlrii
publice, cu modific6rile gi completarile ulterioare, urmare a
manager al cdminului
noului proiect de management uf do*nului Mihuloiu Dumitru-Daniel,
25'08'2020'
I
nr' 11701
Cultural ,,lon Teoteoi" Bdleqti, jude{ul Gorj, inregistrat sub
nr. 189/ 2008 privind
o.l-J.G.
din
+l"t
art.
in conformitate cu pievederile
gi completdrile ulterioare, in
managementul instituliilor pubtice de culturd, cu modificarile
alin. (2) din ordonan{d, este mai
cazul in care rezultatul evaluarii finale, prevdzut e la art. 37
un nou proiect de management, in
mare sau egal cu 9, managerul are drepful de a prezenta
autoritate.
conformitate cu cerinlele *i.tului de obiective intocmit de
proiectul de management depus tn condiliile alin. (l) constituie bazaincheierii unui
nou contract de management.

analizei noului proiect de management nr' ll701l
proiect de management cu
25.0g.2020, cele doua etape ale analizirii conformitatii noului
proiect de management 9i etapa
cerinlele caietului de obiective (prim a etapd- analiza noului
management in cadrul unui interviu)
a II-a - suslinerea de c[tre *unug., u noului proiect de
prin Regulam.ltyl pentru organizarea si
s-au desfbgurat cu respe ctarea prlgrurnului stabilit
at domnutui Mihuloiu Dumitru-Daniel'
desJdsurarea analizei noului proiict de ntanagr*rit
aprobat prin Hotdrdrea consiliului
manager at Cdminului Cuttiral "Ion Teoteoi" Bdlesti,
Local Balegti nr. 591 20.07.2020, dupa cum urmeazd'.
- Etapa I - analiza noului proiect'de management: l4 au.gus|2020;de management in cadrul
- Etap a a ll-a - suslinerea de c6tre *un"ug., a nouluiproeict
interviului : 20.08 .2020.

potrivit raportului flnal

al

l
proiect de management,
urma desfb;urdrii celor doud etaPe ale analizei noului
rezultat final:
domnul Mihuloiu Dumitru-Daniel a oblinut urmdtorul

in

Noti etaPa a doua

Rezultatul final al analizei

(Analiza noului Proiect

(Sus{inerea noului

noului proiect de management

de management)

proiect de management'

Not[ prima

etaP5

de

citre manager, in

cadrul unui interviu)
9,92

9,92

9,92

potrivit prevederilor art. 15, alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare 9i
cap.vl - Anolizoree noului
desfbgurare a concursului de proiecte de management,
urma evaludrii finale, rezultate
proiect de management ar *origerurui ca.re a obtrinut, tn
Ministrului culturii nt' 2799 din 10
mai mari sau egale cu nota 9, iprobat prin ordinului
oblinut ca urmare a evaluarii nota
decembrie 2015, dacd proiectul de management a
de management, in condi[iile legii'
minim6 7, managerului i se incheie un nou contract
nr. l89l 2008 privind
in conformirate cu prevederile art.20, alin. (5) din o.a.G.
cu modificirile gi completlrile ulterioare'
managementul instituliilor publice de culturd,
cAqtig[tor 9i durata pentru care
rezuitatul final al concursului, proiectul de management
prin ordin sau, dup d caz, dispozilie a
va incheia contractul de management se aprobE
se

autorita!ii.
pe o
potrivit prevederilor o.U.G. nr. l89/2008, contractul de management seincheie
fost aprobat proiectul de management 9i
durata determinatd, egal6 cu cea pentru care a
prevdzute in caietul de obiective qi
cuprinde crauze organizatorice, financiare gi tehnice
negocierii'
clauzele convenite Je pA4ile contractante in urma
gi completarile ulterioare, contractul
modificarile
cu
in sensul o.u.G. nr. l89/ 200g,
determinatd intre ordonatorul principal
de management este contractul incheiat pe duratd
in schimbul unei remuneralii' sd
de credite qi manager, prin care managerul se obligd,
institu{iei publice de cultur[' in
asigure conducerea gi buna administrare a activita--1ii
.o,ifor*itate cu prevederile ordonanlei de urgen!6.
in limba romdn6, cate un
contractul de management se incheie in form6 scris6,
exemplar pentru fiecare parte'
cre.ite 9i
-,-)^-^+^-..r ^-i-^inql
principal de.credite
^e potrivit
contractul de management se incheie intre ordonatorul
in urma negocierii,
cdgtigatorul concursului d; proiecte _de management
gi completarile ulterioare'
dispoziliilor art.22din o.u.G. nr. lggl200g, cu riodificarile

potrivit prevederilor art. 22 din o.u.G. nr. l89i 2008, su modificdrile
de zile lucrdtoare de la data aducerii
completarile ulferioare, in termen de

gi

la

.30
potrivit prevederilor art' 20 alin'
cunogtin{a public6 a rezultatului final al concursului,
credite au obliga{ia de a negoci&' Pe
(4), cagtigatorul acestuia qi ordonatorul principal de
de management'
bazaproiectului de management, clauzele contractului

Contractului de management
documente:

i

se vor anexa, ca pA4i integrante, urmdtoarele

a)proiectul de management ca document de referinfd;
b) programul minimal;
c) alte anexe, dupd caz.
Pentru activitatea depusd, managerul are dreptul la o remunera\ie,in cuantumul gi
limitele stipulate de lege, prevdzutd in contractul de management.
Remunera\ia managerului, prevdzutd in contractul de management, este asimilatd
salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligalillor ce decurg pentru
manager pi autoritate din legisla{ia privind sistemul public de pensii gi alte
drJpturi de
asigurdri sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncd gi boli
profesionale, din legisla{ia privind sistemul asigurdrilor penrru gomaj gi stimularea
ocupdrii for{ei de muncd, precum gi din.legislafia privind asigurdrile de sdndtate.
Managerul igi va pdstra remunerafia actuala stabilita potrivit Legii-cadru nr. l53l
2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, .u modificdrile
si
'
completdrile ulterioare.
In temeiul art.32, alin. (l), litera b) din O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul
instituliilor publice de culturd, cu modificarile gi completdrile ulteriourr, incepdnd cu data
de 01.09.2020, data expirdrii duratei pentru care a foit incheiat, inceteazd Contractul de
management nr. 87831 0l .09.2015.
?n

Fa[d de cele ptezentate mai sus, Compartimentul Resurse Umane gi Func{ii Publice

din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bdlegti, judeful GorJ, raporteazd

Consiliului Local Bdlegti cd, proiectul iniliat intrunegte condiliite tegate.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI FUNCTII PUBLICE.
Saragea Cristing Eleno
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tuturor Sfintilor"
Biserica din Cornesti

cu hramul rrsf.Du mitru"
Bisericd" din G6v6neEti, cu
hramul ,,Sf.Ioan Gurtr de

Aur"
Biserica Parohiali din Satul
B6ldceEti, cu hramul

Vasile cel Mare"

CONSILIUL LOCAL BALE$TI

MANAGER.
Mi hul oiu D7tmitru- Danie

I

SERVI

ry:KD
rAnAnr

AVIZAT PENT
SEC

Ion

Jr. Baldov

ITATE
ERAL,
tantin-Cristi

