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Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motrve a initiatorului,
Avand in vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate gi al

Serviciului de management al resurselor umane, sdndtate gl securitate in muncd $i
asigurarea calitelii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetutui Galati;

Avand in vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr 4 gi 5 ale
Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere Hoterarea Consiliului Judetului Galati privind constatarea inceterii
Contractului de management nr 1981127 02.2013 pentru managementul Complexul Muzeal
de $tiintele Naturii ,,Rasvan Angheluta" Galati;

Avand in vedere prevederile art 33 din Ordonanta de Urgente a Guvernului nr
189/2008 pnvind managementul rnstituliilor publice de culture, cu modificerile Si completarile
ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr 311/2003 a muzeelor gi colectiilor publice,
republicate, cu modificdrile Si completdrile ultenoare;

Avand in vedere prevederile art. 91 alin (2) tit e), alin (S) tit a) pct 4 din Legea nr
21512OO1 ptivind administratia publice locald, repubticatd, cu modificirile gi completerite
ulterioare:

in baza prevederilor art. 97 ahn. ('l) din Legea N 21S12OO1 privind administratia
publice locala, republicate, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

HOrAnAgrn:
AILL Se nume$te domnul Mddelin $erban, Director general adjunct al Complexului

Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Resvan AnghelutS" calati in funclia de Manager inteflmar al
Complexului Muzeal de gtiintele Naturii ,,Rasvan Anghetutd" Galati, pand la data numirii
noului manager, ca urmare a sustinerii concursulut de proiecte de management.
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Artz. Prezenta hotirare se va comunica Directiei economie
management al resurselor umane, sanetate gi securitate in muncd
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului calati,
$tiintele Naturii .,Rasvan Anghelu!a' calati Si d-tui MAdrttt $t,
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