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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură din 

subordinea Consiliul Judeţean Botoşani 

 

 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.11.2021,                             

               analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.20620             

din 19.11.2021 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură din 

subordinea Consiliul Judeţean Botoşani,  

              văzând - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 20622 din 19.11.2021;     

- 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. 42 alin (4) 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 aprobă rezultatul final, în urma evaluării finale, a managerului Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, respectiv nota finală 9,96.  

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcţia Buget – Finanţe din aparatul de specialitate şi managerul 

instituţiei publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani  menţionat la art. 1.  

  

 
 

                                                     

         PREŞEDINTE,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina -Elena Federovici                                                                    Secretar general al judeţului, 

                                                                                                                Marcel - Stelică Bejenariu 
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