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HOTARARE  nr. 21 / 2021 
privind modificarea calendarului concursului de proiecte de management pentru ocuparea 

postului de manager al Centrului de Cultura si Arte “George Topirceanu” aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 11/2021 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 7581/2.03.2021; 
-Raportul de specialitate  nr. 7583/02.03.2021; 
-Prevederile art. 4  alin. 1 si cele ale art. 9 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor 
culturale de drept public; 

-Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si 
desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru 
a raportului de activitate, precum si a raportului-cadru al contractului de management; 

-Avizul Comisiei de cultura; 
In temeiul  art. 139 alin. 1, 2 si 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

hotaraste : 
 
 
  Articol unic: Se aproba modificarea calendarului concursului de proiecte de management pentru 
ocuparea postului de manager al Centrului de Cultura si Arte “George Topirceanu”, dupa cum urmeaza: 

a)11.03.2021: aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, caietului 
de obiective, bibliografiei, regulamentului de concurs, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de 
concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului; 

b)01.04.2021: data limită pentru depunerea proiectelor de management (în format scris și în 
format electronic), precum şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 

c)02.04.2021: selecția  dosarelor de concurs;  
d)15.04.2021 – 21.04.2021: analiza proiectelor de management – prima etapă; 
e)06.05.2021: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă; 
f)14.05.2021: aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului. 

 
  

 Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                           Secretar  general U.A.T. 
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