
           

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020 
 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2020, 

         urmare adresei nr. 3373 din 16.11.2020 a Muzeului Județean Botoșani, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr.16.626 din 16.11.2020, 
         analizând Referatul de aprobare nr. 18224 din 10.12.2020 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea de modificarea a statului de funcții, aprobat prin art.2  la 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean 

subordonată Consiliului Județean Botoșani,  

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 18225 din 10.12.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

în conformitate cu prevederile Anexei nr. III – Cap. III din  Legea - cadru nr.153/2017, 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, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat 

prin art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.100 din 29.07.2020,  după cum urmează: 

    - la nr.crt. 23 funcție contractuală de execuție vacantă „ Restaurator (lemn), studii S, grad 

profesional IA/5” se modifică și va avea următorul cuprins : „Restaurator (lemn), studii S, grad 

profesional Debutant/5” . 

Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 

29.07.2020 își mențin aplicabilitatea. 

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

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget -Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Muzeul Județean Botoșani. 

 

                

 

  PREŞEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

                                                                    

Botoşani,  

Nr. 158 din 17.12.2020 


