
    

                                                                                                
            
  

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea 

 Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 31.03.2020,      

 urmare adresei nr.901 din 09.03.2020 a Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.3524 din 11.03.2020,                    

             analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.3812/17.03.2020 privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” din 

subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică Locală nr.3813/17.03.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

văzând Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 26.10.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.149 din 

26.09.2019, 

în conformitate cu prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

             în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) 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 aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr.154 din 26.10.2018, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr.149 din 26.09.2019, după cum urmează: 

            -  art.5 lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins: „cercetarea și studierea vieții și 

operei lui Mihai Eminescu, precum și cercetarea și studierea întregii literaturi românești”; 

            -  art.5 litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: „organizarea transportului 

personalului și participanților la diferite manifestări culturale locale, naționale și internaționale, 

care reprezintă instituția și o promovează, și posibilitatea de a închiria microbuzul instituției 

pentru transport rutier de persoane, în scopuri culturale, conform tarifului aprobat anual prin 

hotărârea consiliului județean”; 

            - art.5 se completează cu litera e), după cum urmează: „editarea revistei de studii 

românești Glose – revista de specialitatea a Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu” editată de instituție începând cu anul 2019”; 

           - art.22 alin.(2) se completează cu o nouă atribuție pentru Biroul tehnic administrativ – bază 

turistică, după cum urmează: „- organizează transportul personalului și participanților la diferite 

manifestări culturale locale, naționale și internaționale, care reprezintă instituția și o promovează 

și are posibilitatea de a închiria microbuzul instituției pentru transport rutier de persoane, în 

scopuri culturale, conform tarifului aprobat anual prin hotărârea consiliului județean”; 



            - art.24 se completează cu o nouă atribuție pentru Compartimentul achiziții publice, după 

cum urmează: „- este responsabil cu protecția datelor”; 

            - art.25 se modifică, eliminându-se atribuția „- este responsabil cu protecția datelor” de la 

Compartimentul juridic, secretariat, resurse umane. 

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 

26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Memorialului 

Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr.149 din 26.09.2019, își mențin aplicabilitatea.                              

            Art.3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe şi Memorialul Ipotești – Centrul de 

Studii „Mihai Eminescu”. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ:                                   

         Costică Macaleți                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                         Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

                                                     

 

 
 
 

Botoşani, 

Nr. 47 din 31.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


