ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
_______________________________________________________________________________

H O T Ă R Â R E A nr. 127
Din 27 octombrie 2011
Privind aprobarea
municipale Adjud

Proiectului

de

management

al

Bibilotecii

Consiliul local al municipiului Adjud, întrunit în şedinţă ordinară:
-

-

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului ce a iniţiat proiectul
de hotărâre şi raportul de specialitate;
Luând act de avizul Comisiei pentru activităţi social – culturale, culte,
învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
având în vedere prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică
în temeiul art. 20 şi art. 44 din Ordonanţa de urgenţă privind managementul
instituţiilor publice de cultură, nr. 189-2008, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
Regulamentului-cadru
de
organizare
şi
desfăşurare
a
evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru
contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, nr. 1301 din
2009, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii bibliotecilor nr.
334 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1, 4, art. 45 alin. 1, art. 117 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215 din 2001 cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă Proiectul de management al Bibliotecii municipale
Adjud, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul municipiului Adjud va semna contractul de management
cu managerul-directorul Bibliotecii municipale Adjud, pentru perioada 01
decembrie 2011 – 30 noiembrie 2016.
Art.3 – Serviciul administraţie publică locală va comunica prezenta
hotărâre către Instituţia Prefectului Vrancea şi Biblioteca municipală Adjud

Preşedinte de şedinţă
Consilier,TODERAŞCU FĂNICĂ

Contrasemnează,
SECRETAR,
SIBIŞAN ANDRA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind
management al Bibilotecii municipale Adjud

aprobarea

Proiectului

de

Biblioteca municipiului Adjud este bibliotecă publică de tip enciclopedic
pusă în slujba unei comunităţi locale, şi în subordinea Consiliului local al
municipiului Adjud.
La data de 30 noiembrie se încheie perioada pentru care a fost valabil
contractul de management încheiat între autoritatea locală şi directorulmanagerul Bibliotecii municipale. Conform procedurii legale annual a fost
evaluată activitatea acestuia, iar in ultima evaluare a obţinut nota maxima.
Conform Ordonanţei de urgenţă privind managementul instituţiilor publice
de cultură, nr. 189 din 2008 , dispune ca în situatia in care rezultatul evaluării
este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de
autoritate.
Consiliul local a aprobat caietul de obiective prin Hotărârea Consiliului
local nr. 121/22 septembrie 2011, iar în baza acestuia s-a întocmit proiectul de
management ce va sta la baza încheierii Contractului de management .
Evaluarea făcută de comisia stabilită prin dispoziţia primarului a acordat
calificativ maxim.
Având in vedere cele menţionate şi necesitatea încheierii unui nou contract
de management, ca urmare a faptului ca cel existent se apropie de expirarea
perioadei pentru care a fost incheiat, supune spre aprobare proiectul de hotarare.
Iniţiator,
Primar,
ing. Constantin Armencea
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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective
privind depunerea proiectului de management pentru postul de director al
Bibliotecii municipale Adjud
Biblioteca este - instituţia, compartimentul sau structura specializată ale
cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea
şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de
bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de
informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea
de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii
publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul
societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică.
La nivelul municipiului Adjud funcţionează o biblioteca publică de tip
enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale, şi în subordinea Consiliului
local al municipiului Adjud.
Conducerea este asigurată de un director- denumit manager, persoana
privată, ce are pregătire de specialitate. Contractul de management se apropie de
expirarea termenului pentru care a fost incheiet si se impune depunerea unui
proiect de management.
Actualul director a obtinut la evaluarea anuala, nota peste 9, si poate depune
proiectul elaborat conform caietului de obictive stabilit de Consiliul local.
Consiliul local
a aprobat caietul de obiective prin Hotărârea
Consiliului local nr. 121/22 septembrie 2011, iar în baza acestuia s-a întocmit
proiectul de management ce va sta la baza încheierii Contractului de
management .
Evaluarea făcută de comisia stabilită prin dispoziţia primarului a acordat
calificativ maxim.
Contractul de management ce se va semna între Primarul municipiului
Adjud şi managerul/directorul Bibliotecii municipale se va încheia pentru
perioada 01 decembrie 2011 – 30 noiembrie 2016.
Având in vedere cele mentionate propunem aprobarea proiectului de
hotarare initiat.
SECRETAR,
SIBIŞAN ANDRA

