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DISPOZITIA NR.
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Avdnd in vedere raportul ff.206135 12016, intocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care

se propune modificarea anexei la dispozifia nr. 222912016, emisd de primarul municipiului
Craiova;

in conformitate cu prevederile art. 3r din Ordonanla de Urgenfd a Guvemului Rorndniei nr.

189/2008 privind managementul institufiilor publice de culturd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare gi Ordinului Ministerului Culturii nr.279912015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organ\zare gi desfdgurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de

organizare gi desftgurare a evaludrii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective,
a modelului-cadru al raportului de activitate, precum qi a modelului-cadru al contractului de

management;
In temeiul prevederilor art.63 alin. 5 lit. c, art. 68 alin. 1 gi art. 115 alin. I lit. a din Legea

rr. 21512001 privind administrafia public[ locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

DISPUNE:

Art.l Se aprobd modificarea anexei la dispozilia nr. 222912016, emisd de primarul
municipiului Craiova, privind caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management
pentru Casa de Culturd,,Traian Demetrescu" Craiova, astfel:

- Capitolul IV, punctul 4.1., subpunctul Conducerea Instituliei va avea urmdtorul conlinut:
,,Conducerea este asiguratd de un manager cu studii universitare de licen!6 absolvite cu diplom6,
respectiv studii superioare de lungd duratd, absolvite cu diplomd de licenfd sau echivalentL, care
are gi calitatea de ordonator de credite, in baza unui contract de management incheiat cu
ordonatorul principal de credite.

Managerul ili realizeazd. obligafiile asumate prin contractul de management potrivit
termenilor gi condifiilor acestuia gi cu respectareaprevederilor legale."

Art.2 Celelalte prevederi ale Dispozifiei nr. 2229110.10.2016, emisd de primarul
municipiului Craiova, rdm6n neschimbate.

Art.3 Direcfia Administrafie Publicd gi Asistenld SocialS, Serviciul Resurse Umane gi Casa
de Culturd ,,Traian Demetrescu" Craiova vor urmdri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
dispozi!ii.
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