
 
               

                                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în 

vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 5550 din 21.03.2022al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în 

vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Botoșani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 5552 din 21.03.2022;     

- 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. 4 alin (1), art. 16-18  şi art. 21 alin. (1) 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 concurs de proiecte de management în vederea ocupării postului de 

manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în 

următoarea componenţă:  

1. Gavrilaș Doru-Costel  -  reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte; 

2. Filip Vasile-Sorin  – manager – Centrul Cultural „Bucovina” Suceava - membru; 

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

Art. 2 Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager 

la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în următoarea 

componenţă: 

1. Nichiteanu Tiberiu-Leonard   -  reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte; 

2. Băiţan Ion – director al Şcolii de Arte „Ion Irimescu” Suceava– Centrul Cultural „Bucovina” 

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,  doamna Marian Amalia Petronela - director executiv al Direcţiei Juridice Administratie 

publica locală 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 . 
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