
 
          

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul 

Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 1005 

din 19.01.2021 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai 

Eminescu”, 

văzând:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, nr. 1006    

din 19.01.2021, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor 

şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. a)  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură şi art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti 

- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Botoşani nr. 154 din 26.10.2018, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează domnul Corneliu – Bogdan Dăscălescu - Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Botoșani, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul 

Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 109 din 24.08.2016 își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoana nominalizată la art. 1 şi Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii 

„Mihai Eminescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

         Doina – Elena Federovici                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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Botoşani, 

Nr. 14 din 28.01.2021 

 


