Proiect
Nr. 89 din 25.03.2021
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea
ocupării postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ………03.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 5162 din 24.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării
postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 5163 din 24.03.2021;
- 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 socialculturale, 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
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, în următoarea componenţă:

1. Jurgiu Mioara – Paula - reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte;
2. Cărăbuş Gabriel-Gheorghe – manager - Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” 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
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, în următoarea componenţă:

1. Marocico Floarea - reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte;
2. Ionescu Aura – director adjunct - Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” 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 .
Preşedinte,
Doina-Elena Federovici
Botoşani,
Nr._______
______________2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Nr. 5162 din 24.03.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare are ca obiect stabilirea regulilor,
principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor publice de cultură.
Conform prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 198 din 30.10.2020 s-a
aprobat încetarea numirii ca manager şi a contractului de management a doamnei Cornelia Viziteu – manager la
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat
contractul de management, începând cu data de 01.11.2020.
Menționez că în perioada 01-17.09.2020 a avut loc evaluarea finală, iar rezultatul aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean nr 137 din 26.11.2020 pentru managerul Bibliotecii Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani
fiind nota 9,93.
Conform art.431 alin. (1) din Ordonanţa sus menționată, în cazul în care rezultatul evaluării finale, este
mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu
cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.19377 din 28.12.2020, doamna Cornelia
Viziteu, aduce la cunoștința că nu intenționează să depună un nou proiect de management pe procedura specială,
urmare a rezultatului obținut la evaluarea finală.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. alin. (3) din actului normativ sus menţionat, autoritatea are obligaţia de a
demara procedurile privind concursul de management.
Actul normativ sus menţionat prevede că pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la
nivelul autorităţii se înfiinţează comisie de concurs/soluţionare a contestaţiilor .
Comisia de concurs/de soluţionare a contestaţiilor este constituită din specialişti în domeniu, desemnaţi de
autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Botoşani.
Precizăm faptul că din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte membri care au fost numiţi
în comisia de concurs.
Prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea
postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, s-a stabilit ca numărul membrilor
comisiei de concurs / soluţionare a contestaţiilor să fie de 3 (trei); astfel 1/3 reprezentanţi ai Consiliul Judeţean
Botoşani şi 2/3 specialişti, desemnaţi de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură.
Pentru a respecta specificul instituţiei publice de cultură s-a solicitat de la următoarele instituţii să
desemneze specialişti în domeniu care să facă parte din comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor:
- Biblioteca Bucovinei „I.G. SBIERA” Suceava;
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani;
Din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani propun să fie desemnat un membru care să facă parte din
comisia de concurs, respectiv un membru care să facă parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru
concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană
„Mihai Eminescu” - Botoșani.
Lucrările de secretariat sunt asigurate de câte un reprezentant din cadrul: Direcţiei Juridică, Administraţie
Publică Locală, Direcţiei Buget - Finanţe şi din cadrul Serviciului organizare, salarizare, resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.
În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre
privind aprobarea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea
postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituţie publică de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

DIRECŢIA BUGET- FINANŢE
nr. 5163 din 24.03.2021

VIZAT,
Vicepreşedinte,
Corneliu-Bogdan Dăscălescu

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi
condiţiilor privind managementul instituţiilor publice de cultură.
Între Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani şi managerul Bibliotecii Județeane „Mihai
Eminescu” - Botoșani, doamna Cornelia Viziteu, a fost încheiat Contractul de management nr. Nr.
16297/1395 din 17.10.2016 , până la data de 31.10.2020 inclusiv.
Conform prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 198 din
30.10.2020 s-a aprobat încetarea numirii ca manager şi a contractului de management a doamnei
Cornelia Viziteu – manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, urmare a expirării
perioadei pentru care a fost încheiat contractul de management, începând cu data de 01.11.2020.
Menționăm că în perioada 01-17.09.2020 a avut loc evaluarea finală, iar rezultatul aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean nr 137 din 26.11.2020 pentru managerul Bibliotecii Județeană
„Mihai Eminescu” - Botoșani fiind nota 9,93.
Conform art.431 alin. (1) din Ordonanţa sus menționată, în cazul în care rezultatul evaluării
finale, este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.19377 din 28.12.2020, doamna
Cornelia Viziteu, aduce la cunoștința că nu intenționează să depună un nou proiect de management
pe procedura specială, urmare a rezultatului obținut la evaluarea finală.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. alin. (3) din actului normativ sus menţionat, autoritatea are
obligaţia de a demara procedurile privind concursul de management.
Actul normativ sus menţionat prevede că pentru desfăşurarea concursului de proiecte de
management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisie de concurs/soluţionare a contestaţiilor .
Comisia de concurs/de soluţionare a contestaţiilor este constituită din specialişti în domeniu,
desemnaţi de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură şi din
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani.
Precizăm faptul că din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte membri care au
fost numiţi în comisia de concurs.
Prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management
pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, s-a
stabilit ca numărul membrilor comisiei de concurs / soluţionare a contestaţiilor să fie de 3 (trei);
astfel 1/3 reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Botoşani şi 2/3 specialişti, desemnaţi de autoritatea
competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură.
Pentru a respecta specificul instituţiei publice de cultură s-a solicitat de la următoarele
instituţii să desemneze specialişti în domeniu care să facă parte din comisia de concurs/soluţionare a
contestaţiilor:
- Biblioteca Bucovinei „I.G. SBIERA” Suceava;
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani;

Din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani se propune să fie desemnat un membru care să facă
parte din comisia de concurs, respectiv un membru care să facă parte din comisia de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de
manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani.
Lucrările de secretariat sunt asigurate de câte un reprezentant din cadrul: Direcţiei Juridică,
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget - Finanţe şi din cadrul Serviciului organizare,
salarizare, resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.
Având în vedere cele mai sus precizate a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat care
întruneşte condiţiile legale pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean
Botoşani.

DIRECTOR EXECUTIV,
MAGDA DIDII

Întocmit,
Șef serviciu,
Antonesei Ovidiu

