
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA            
 
                          HOTĂRÂREA NR. 593 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” 

Craiova  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
31.10.2013; 

Având în vedere raportul nr.157263/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” 
Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 257/2013;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea art.2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian 
Demetrescu” Craiova, care va avea următorul conţinut: 

             „Art.2. Concursul de proiecte de management se desfăşoară în două etape, 
astfel: 
a) analiza proiectului de management; 
b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu, conform 

următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.9 din ordonanţa 
de urgenţă: 
-  10 octombrie 2013, aducerea la cunoştinţă publică a condiţiilor de 

participare la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de 
concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor 
concursului; 

- 4 noiembrie 2013, depunerea proiectelor de management de către 
candidaţi; 

- 6 noiembrie 2013– 19 noiembrie 2013, analiza proiectelor de management; 
- 21 noiembrie 2013, susţinerea proiectelor de management în cadrul 

interviului” 
 



   

 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.420/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
 

 Nicoleta MIULESCU 

 


