
    

 
                                                                                              PROIECT 

                                                                                                                    Nr. 226 din 21.10.2021 

                                                               

   

                                                               HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea 

 Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de ................2021,      

 urmare adresei nr.3125 din 12.10.2021 a Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.17734 din 13.10.2021,                    

             analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.18362./21.10.2021 privind propunerea de completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică Locală nr. 18365./21.10.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

văzând Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 26.10.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.149 din 

26.09.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.47 din 31.03.2020, 

în conformitate cu prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

nr.311/2003, republicată, 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, 
  

hotărăşte : 

 
 

             Art.1 – Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr.154 din 26.10.2018, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr.149 din 26.09.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.47 din 31.03.2020, 

după cum urmează: 

             - art.31 alin.(2) va avea următorul conținut:  

„(2) Programul de funcționare al Memorialului Ipotești pentru public este după cum urmează: 

      - activitatea muzeală este asigurată: 

         - de marți până duminică, între orele 09:00– 17:00, pe timp de vară (16 mai– 16 septembrie); 

         - de marți până duminică, între orele 08:00 – 16:00, restul anului (17 septembrie – 15 mai); 

       - activitatea cercetătorilor se desfășoară cu posibilitatea repartizării inegale a timpului de 

muncă; 

       - celelalte activități: 

           - zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00”. 

 

 



 

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 

26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Memorialului 

Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr.149 din 26.09.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.47 din 

31.03.2020, își mențin aplicabilitatea.                              

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

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe şi Memorialul Ipotești – Centrul de 

Studii „Mihai Eminescu”. 
 

 

PREŞEDINTE,                                                                                Avizat pentru legalitate, 

   Doina-Elena Federovici                                                       Secretar general al județului, 

                                                                                      Marcel - Stelică Bejenariu 
 

 

                                                     
 

 

 

 
 

 

Botoşani, 

Nr._________   

   __________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 
   Nr. 18362 din 21.10.2021 

 
 
 
 
 
 

                                                 REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

                Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

  Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una 

dintre principalele atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean. 

             În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor publice de interes judeţean. 

             Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” este o instituție publică 

de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.           

             Conform art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor nr.311/2003, muzeele şi colecţiile 

publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor regulamentului de 

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

dispoziţiilor legale în vigoare.   

 

 Prin adresa nr.3125/12.10.2021 a Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, înregistrată la Consiliul Județean cu nr.17734/13.10.2021, s-a înaintat propunerea de 

completare a articolului 31 din Regulamentul de organizare și funcționare. Articolul 31 se 

completează la alineatul (2) cu sintagma: 

- „activitatea cercetătorilor se desfășoară cu posibilitatea repartizării inegale a timpului 

de muncă”. 

 Potrivit prevederilor art.34 din Regulamentul de organizare și funcționare al Memorialului 

Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, orice modificare sau completare a acestui 

regulament se va face la propunerea managerului unității de cultură, prin hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani.     

             Regulamentul de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii 

„Mihai Eminescu” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 

06.10.2018, modificată și completată prin Hotărârea nr.149 din 26.09.2019 și Hotărârea nr.47 din 

31.03.2020 .               

             În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, supun spre 

dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind completarea articolului 31 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” -  

instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

                                                               PREȘEDINTE, 

                                                     Doina-Elena Federovici                          
 

 
 



 

 
DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                    DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ   

                                                 

  Nr. 18365 din 21.10.2021 

 

     Vizat, 

                                                                                                                 Administrator Public, 
                                                                                                                        Constantin-Cristian Nistor 
 

 

                                                     

 

                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

              Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una 

dintre atribuţiile Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi funcţionarea aparatului 

de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome 

de interes judeţean. 

              În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor publice de interes judeţean. 

             Memorialul Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”  este o instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani. 

             Conform art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor nr.311/2003, muzeele şi colecţiile 

publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor regulamentului de 

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

dispoziţiilor legale în vigoare.    

             Regulamentul de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul de Studii 

„Mihai Eminescu” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.154 din 

06.10.2018, modificată și completată prin Hotărârea nr.149 din 26.09.2019 și Hotărârea nr.47 din 

31.03.2020. 

 

 Prin adresa nr.3125/12.10.2021 a Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”, înregistrată la Consiliul Județean cu nr.17734/13.10.2021, s-a înaintat propunerea de 

completare a articolului 31 din Regulamentul de organizare și funcționare. Articolul 31 se 

completează la alineatul (2) cu sintagma: 

- „activitatea cercetătorilor se desfășoară cu posibilitatea repartizării inegale a timpului 

de muncă”. 

           Art.31 alin.(2), din Regulamentul de organizare și funcționare, care are următorul 

conținut: 

-  „ (2) Programul de funcționare al Memorialului Ipotești pentru public este după cum urmează: 

       - activitatea muzeală este asigurată: 

          - de marți până duminică, între orele 09:00– 17:00, pe timp de vară (16 mai– 16 septembrie); 

          - de marți până duminică, între orele 08:00 – 16:00, restul anului (17 septembrie – 15 mai);  

       - celelalte activități: 

          - zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00” 

se completează și va avea următorul cuprins: 

- „(2) Programul de funcționare al Memorialului Ipotești pentru public este după cum urmează: 

       - activitatea muzeală este asigurată: 

          - de marți până duminică, între orele 09:00– 17:00, pe timp de vară (16 mai– 16 septembrie); 

          - de marți până duminică, între orele 08:00 – 16:00, restul anului (17 septembrie – 15 mai); 

       - activitatea cercetătorilor se desfășoară cu posibilitatea repartizării inegale a timpului de 

muncă; 

       - celelalte activități: 

          - zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00”. 



            Potrivit prevederilor art.34 din Regulamentul de organizare și funcționare al Memorialului 

Ipotești– Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, orice modificare sau completare a acestui 

regulament se va face la propunerea managerului unității de cultură, prin hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani. 

            Totodată a fost transmisă și Hotărârea nr.2587/03.09.2021 a Consiliului Administrativ al 

instituției de cultură, Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” .  

           Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind completarea art.31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 
 
  

       DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV,  

   Magda Didii                                                                       Amalia Petronela Marian 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


