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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar  pentru personalul din cadrul 

 Bibliotecii  Județene ,, Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură 

 de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani  

 

               Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2022, 

  urmare adresei nr.1146 din 21.09.2022 a Bibliotecii Județene ,,Mihai Eminescu” Botoșani, înregistrată 

cu nr. 17465 din 21.09.2022 la Consiliul Județean Botoșani, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 17565 din 22.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani privind propunerea de aprobarea a duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din 

cadrul Bibliotecii Județene ,,Mihai Eminescu” Botoșani,          

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe nr. 17566 din 22.09.2022 ; 

- Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.22 din 09.08.2022 a Direcției de 

Sănătate Publică Botoșani,  

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.2021 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ,,Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de 

cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani,  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

          în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, ale art. 147 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art.18 alin (1) , art. 19 și art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regii autonome cu specific deosebit și 

din unități bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

          în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin (5) lit. d) și 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 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul contractual de specialitate 

din familia ocupațională “CULTURĂ” care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau 

vătămătoare în cadrul Bibliotecii Județene ,,Mihai Eminescu” Botoșani, prevăzut în Buletinul de determinare 

prin expertizare a locurilor de muncă nr. 22 din 09.08.2022, emis de către Direcția de Sănătate Publică 

Botoșani. 

Art.2 Se aprobă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru alte categorii de personal contractual 

din familia ocupațională “ADMINISTRAȚIE”, care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau 

vătămătoare în cadrul Bibliotecii Județene ,,Mihai Eminescu” Botoșani, prevăzut în Buletinul de determinare 

prin expertizare a locurilor de muncă nr. 22 din 09.08.2022, emis de către Direcția de Sănătate Publică 

Botoșani. 

Art.3 Concediul de odihnă suplimentar va fi acordat, conform legislației în vigoare, pe perioada 

valabilității Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr. 22 din 09.08.2022, emis de 

către Direcția de Sănătate Publică Botoșani pentru Biblioteca Județeană ,, Mihai Eminescu’’ Botoșani. 

  Art.4 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi Biblioteca Județeană 

,,Mihai Eminescu” Botoșani.                

                      

        PREŞEDINTE,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:          

             Doina – Elena Federovici                                                          Secretar general al județului,      
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