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RAPORT 
 
Nr.––––––/–––––––2009 
 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. 1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea aşezămintelor culturale 
este asigurată de directorul general sau, după caz de director. 

 
Urmare cererii nr. 1760/20.02.2009 a doamnei VASILIU LAURA director din 

cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, 
cu privire la încetarea Contractului de management, în conformitate cu prevederile art. 32 
alin. 1 lit. e, a  Ordonanţei de Urgenţă nr.189/25.11.2008 privind managementul 
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi 
aşezămintelor culturale de drept public, acesta poate înceta prin acordul părţilor. 

Pentru bunul mers al  desfăşurării activităţii acestei instituţii este necesară 
numirea unui director. 

În urma vacantării postului de director, al Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, se propune numirea temporară în funcţia de 
director a doamnei  STAN  DOINA DIANA, până la ocuparea postului prin concurs. 

Doamna STAN DOINA DIANA, este absolventă a Universităţii Hyperion- 
Facultatea  de Arte, licenţiată în arte teatrale, specializarea actorie şi master în cadrul 
Universităţii Dimitrie Cantemir, ,,Politici Publice şi Comunicare “.  

 
 Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată s-a iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pentru a 
fi supus spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

 
 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, 

         Director executiv, 
         SULIMAN IRINA  
 

                                  Şef birou Resurse Umane, 
  FRANCO POP 
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Nr._______ / _________ 2009 

             EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. 1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea aşezămintelor culturale 
este asigurată de directorul general sau, după caz de director. 

 
Urmare cererii nr. 1760/20.02.2009 a doamnei VASILIU LAURA director din 

cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, 
cu privire la încetarea Contractului de management, în conformitate cu prevederile art. 32 
alin. 1 lit. e, a  Ordonanţei de Urgenţă nr.189/25.11.2008 privind managementul 
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi 
aşezămintelor culturale de drept public, acesta poate înceta prin acordul părţilor. 

Pentru bunul mers al  desfăşurării activităţii acestei instituţii este necesară 
numirea unui director. 

În urma vacantării postului de director, al Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, se propune numirea temporară în funcţia de 
director a doamnei  STAN  DOINA DIANA, până la ocuparea postului prin concurs. 

Doamna STAN DOINA DIANA, este absolventă a Universităţii Hyperion- 
Facultatea  de Arte, licenţiată în arte teatrale, specializarea actorie şi master în cadrul 
Universităţii Dimitrie Cantemir, ,,Politici Publice şi Comunicare “.  

 
 Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată s-a iniţiat Proiectul de Hotărâre, alăturat pentru 
a fi supus spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 
 

                
     PREŞEDINTE, 

             CRISTACHE RĂDULESCU 
 
VICEPREŞEDINTE,             VICEPREŞEDINTE,  
  
MANICEA CRISTINA               ROMAN GHEORGHE 
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                                          HOTĂRÂRE 
 

Privind numirea temporară a  doamnei STAN DOINA DIANA,  
în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov 
 
Având în vedere: 
  
 Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
înregistrată cu nr. 1893 din 24. 02. 2009; 

Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov 
înregistrat cu nr. 1894 din 24. 02. 2009; 

Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea  drepturior şi libertăţilor cetăţeneşti; 

Raportul de avizare al Comisiei de Cultură, conservarea monumentelor istorice, 
culte şi minorităţi; 

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind nivelul  salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 
contractual salarizat prin legi speciale; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 32/2004 privind înfiinţarea Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov; 

Cererea nr.1760/20.02.2009, a doamnei VASILIU LAURA director din cadrul 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, cu 
privire la încetarea Contractului de management; 

 



Prevederile  art. 32 alin. 1 lit.e şi art.33 alin. 1 din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 
concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept 
public; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin 1, lit. f, alin.2, lit. e şi art. 97 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Începând cu data de 02.03.2009, se aprobă numirea temporară a doamnei 
STAN DOINA DIANA,  în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs, urmând 
a se încheia contractul de management între părţi. 

 
Art.2   Salariul corespunzător funcţiei de director este de 1322 lei  cu o 

indemnizaţie de conducere de 50% la care se adaugă  sporul de vechime. 
 
 

 
Art.3  Contractul de management al  doamnei LAURA VASILIU, Director al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov îşi 
încetază aplicabilitatea în urma cererii de încetare a acestuia, prin acordul părţilor. 

 . 
 

Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

CRISTACHE RĂDULESCU 
 
 
         

              Contrasemnează, 
              SECRETAR AL JUDEŢULUI 
 
                      Monica TRANDAFIR 

 

 

Nr.-------------- 

Din--------------------2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2   Salariul corespunzător funcţiei de director este de 1080 RON cu o 
indemnizaţie de conducere de 50% şi un spor de vechime de 25 % . 

 
 


