
 
         Proiect 

         Nr. 9 din 20.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul 

Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _________2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 1005 

din 19.01.2021 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai 

Eminescu”, 

văzând:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, nr. 1006    

din 19.01.2021, 

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

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor 

şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. a)  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură şi art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti 

- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Botoşani nr. 154 din 26.10.2018, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), 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 desemnează domnul Corneliu – Bogdan Dăscălescu - Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Botoșani, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul 

Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 109 din 24.08.2016 își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoana nominalizată la art. 1 şi Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii 

„Mihai Eminescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                 Avizat pentru legalitate: 

         Doina – Elena Federovici                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr._____ din__________ 



 
Nr. 1005 din 19.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

  

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului 

Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură prevede că, în funcţie de mărimea, complexitatea şi 

specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de un consiliu 

administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările legale pentru fiecare 

categorie de instituţie. 

Prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 154 din 26.10.2018 a fost 

aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de 

Studii „Mihai Eminescu”. 

Potrivit art.16 alin. (3) din acest Regulament, din Consiliul administrativ fac parte: 

managerul, directorul adjunct, contabilul şef, şefii de compartimente, servicii, un reprezentant al 

salariaţilor, un reprezentant al Consiliului Judeţean și un secretar. 

Urmare constituirii noului Consiliu Judeţean se impune desemnarea unui  reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul 

Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 

 

 

 

 



 
 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                                                 

Nr. 1006 din 19.01.2021 

                                                                                                                               

                                                                                                              

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

 

 

Conform art. 27 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu 

modificările ulterioare, în cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate 

şi funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere. Componenţa, 

atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul 

de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi 

colecţiile publice de drept public. 

Art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură prevede că, în funcţie de mărimea, complexitatea şi 

specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de un consiliu 

administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările legale pentru fiecare 

categorie de instituţie. 

Prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 154 din 26.10.2018 a fost 

aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de 

Studii „Mihai Eminescu”. 

Potrivit art.16 alin. (3) din acest Regulament, din Consiliul administrativ fac parte: 

managerul, directorul adjunct, contabilul şef, şefii de compartimente, servicii, un reprezentant al 

salariaţilor, un reprezentant al Consiliului Judeţean și un secretar. 

              Consiliul administrativ are următoarele atribuţii: 

              - analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Memorialului 

Ipoteşti şi propune măsuri în consecinţă; 

              - iniţiază organizarea de studii, sondaje, anchete, etc. privind conţinutul şi perspectivele 

dezvoltării şi diversificării activităţilor din cadrul instituţiei; 

              - analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare propuse de manager; 

               - propune priorităţile în investiţii, analizează şi avizează modul de îndeplinire a planului 

de investiţii, a planului de dotări generale, a celui de reparaţii capitale şi a celui de achiziţii 

publice; 

               - analizează şi propune norme de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi 

orice alte măsuri de protejare a publicului şi bunurilor instituţiei în diverse situaţii specifice; 



               - analizează bugetul de venituri şi cheltuieli propus de managerul instituţiei; 

               - analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice 

noxe la care acesta este supus în activitatea sa; 

               - analizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau 

morală ori, după caz, sancţionarea salariaţilor, pe baza analizei rezultatelor individuale; 

               - analizează şi avizează orice alte propuneri, memorii, materiale primite din partea 

salariaţilor şi care au legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a 

Memorialului Ipoteşti. 

Urmare constituirii noului Consiliu Judeţean se impune desemnarea unui  reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul 

Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre 

în forma prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Amalia Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


