
 
                                        

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai 

Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 

Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor 

 
 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.02.2023, 

analizând Referatul de aprobare nr. 3163 din 16.02.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind constituirea comisiei de evaluare/ soluționare a contestațiilor privind  managementul 

Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Botoșani,   

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 3164 din 16.02.2023;     

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi agrement,  

             în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

             în temeiul art.173 alin.(1) lit. d), f) şi 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 constituie comisia de evaluare în vederea evaluării anuale a managementului 

Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, pentru anul 2022, instituție publică de cultură aflată 

în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani , după cum urmează:  

1. Jurgiu Mioara-Paula  -  reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte; 

2. Cărăbuş Gabriel-Gheorghe – manager -  Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava - 

membru; 

3. Huţu Dănuţ  – director executiv - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani - membru. 

Art.2.  Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor urmare a evaluării anuale a 

managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, pentru anul 2022, instituție publică 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani , după cum urmează:  

1. Marocico Floarea  -  reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte; 

2. Ionescu Aura – director adjunct - Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava  -  membru; 

3. Spatariu Maria – consilier – reprezentant Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani - 

membru. 

Art. 3.  Lucrările de secretariat sunt asigurate de doamna Didii Magda - director executiv al 

Direcţiei Buget Finanţe şi domnul Antonesei Dumitru-Ovidiu – Şef serviciu organizare, salarizare, 

resurse umane  din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

  

 

 



 Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcţia Buget Finanţe din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi persoanele nominalizate la art. 1, 2 şi 3 asigură ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . 
 

               

          Preşedinte,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

           Doina – Elena Federovici                         Secretar general al judeţului, 

                                                                                                             Marcel - Stelică Bejenariu    

 

 
                                                                                                

 

 
 
 
Botoşani, 

Nr. 59 din 24.02.2023 


