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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
COMISIA DE EVALUARE FrNALA A MANAGEMENTULUI PE PERIOADA 1 IANUARIE
2009 - 31 DECEMBRIE 2011 A CASEI DE CULTURA "KONYA ADAM" SFANTU
GHEORGHE
Nr. 11.933//2012

RAPORT MOTIVAT

a Comisiei de evaluare finala asupra rezultatului obtinut de domnul Duhlnyi Balogh Aladar,
manageru\ Casei de Cultura "K6nya Adam" Sfantu Gheorghe in perioada 1 ianuarie 2009 - 31

decembrie 2011, in urma evaluarii finale

Comisia de evaluare finala a managementului pe perioada 1 ianuarie 2009 - 31
decembrie 2011 a Casei de Cultura "K6nya Adam" Sfantu Gheorghe ~i-a desfa~urat activitatea in
perioada 05 - 08. 03.2012, avand la baza: Contractu I de management nr. 36.075/15.07.2011,
incheiat cu domnul Dulanyi Balogh Aladar, managerul Casei de Cultura "K6nya Adam" Sfantu
Gheorghe; Raportul de activitate al domnului Dulanyi Balogh Aladar, managerul Casei de
Cultura "K6nya Adam" Sfantu Gheorghe, elaborat pe perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie
2011; Hotararea nr.6/2012 al Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe privind
organizare ~i desIa~urarea evaluarii finale al managementului Casei de Cultura "K6nya Adam"
Sfantu Gheorghe; Dispozitia nr. 214/2012 al Primarului Municipiului Sfantu Gheorghe, privind
componenta nominal a a Comisiei de evaluare finala a managementului ~i calendarul evaluarii
finale; prevederile O.V.G. nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu
modificarile ~i completarile ulterioare; H.G.R. nr.130l/2009 ~i alte documente aplicabile in
domeniu.

I. Recomandarile membrilor Comisiei de evaluare finala:
1. doamna Sztakics Eva Judit, reprezentantul Autoritatii;
1.1. A avea in vizor elaborarea in viitor a unor oferte culturale specifice, adresate

locuitorilor din Cartierul Campul Frumos;
1.2. Angajarea personalului mai ales pe post de contabil $ef, dar ~i pe alte posturi, cu

respectarea normelor legale;
1.3. Elaborarea in viitor al raporturilor de management anuale $i finala $i in limba

maghiara;
2. domnul Zakarias Zalan, specialist;
2.1. Largirea activitatii culturale privind programele speciale destinate copiilor de diferite

varste, avand ca prim scop formarea tineretului in domeniul cultural;
2.2. Infiintarea unor legaturi pe plan international, in primul rand cu ora~ele cu care

Sfantu Gheorghe are deja contracte de infratire, in vederea unor colaborari profesionale pe mai
multe planuri culturale;

3. domnul Deak Gyula Levente , specialist;
3.1. La alcatuirea programelor din cadrul Casei de Cultura "K6nya Adam" Sfantu

Gheorghe, sa contacteze cat mai multi oameni de specialitate, care ii pot sugera idei in vederea
imbunatalirii activitatii la toate cercurile organizate;

3.2. Sa mentina diversitatea programelor din prezent prin introducerea unor elemente noi
in aceste programe, care sa aiba $i efecte asupra maririi numarului de participanti la aceste
programe;

3.3. Continuarea spiritului de deschidere ce s-a constatat in ultimul an, privind 0 mai
buna implicare in alcatuirea programului Ansablului "Fenyocske", la atragerea unor coregrafi de
specialitate in domeniu, in vederea perfeclionarii dansatorilor ~i coregrafiilor realizate;

II. Nota finaHi a evaluarii finale, atribuit domnului Dulanyi Balogh Aladar de catre
Comisia de evaluare finala al managementului Casei de Cultura "Konya Adam" Sfantu
Gheorghe, este de 9,14.

III. In consecinta, Comisia de evaluare finala al managementului pe perioada 1 ianuarie
2009 - 31 decembrie 2011 recomanda Autoritatii ca domnul Dulanyi Balogh Aladar sa fie



invitat sa depuna un nou proiect de management, conform art. 44 din O.U.G. nr. 18912008 privind
managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
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