
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2019 

 
privind: stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene 
„V. A. Urechia” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6015/27.05.2019 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind constatarea încetării 
Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul interimar al 
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se numeşte doamna Dobre Corina în funcţia de Manager interimar al Bibliotecii 
Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi, până la data numirii managerului, ca urmare a susţinerii 
concursului de proiecte de management. 
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi şi 
doamnei Dobre Corina, Manager interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 

 
 

 

 

Constantinescu Iuliana                                                                                                                     SMRUSSMAC – Consilier principal   
1. ex./27.05.2019                                                                                                                                         Constantinescu Iuliana 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 6015/27.05.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea unor măsuri  

în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 
 
 
Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Contractului de management nr. 2731 pentru managementul interimar al Bibliotecii 

Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi a fost încheiat în data de 27.02.2019.  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 5478/14.05.2019 se solicită de 

către dl. Zanfir Ilie, manager interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi încetarea 

exercitării funcţiei de manager interimar. 

În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Galaţi, ca autoritate coordonatoare, are obligaţia de 

a asigura condiţiile în vederea conducerii interimare a acestei instituţii de cultură. 

Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „(1) În situaţiile 

de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin 

ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de 

cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi 

organizează un nou concurs de proiecte de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3). 

(2) În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau 

într-o altă instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie 

se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat. (3) Persoana care 

asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager. (4) 

Prin excepţie de la prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un 

contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea 

expres atribuţiile şi limitele de competenţă. (5) Conducerea interimară se asigură până la data 

începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 

calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4)”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean”. Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din acelaşi act 

normativ prevede: „consiliile judeţene  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] cultura”. 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
Constantinescu Iuliana                                                                                                                              SMRUSSMAC – Consilier principal   
1. ex./27.05.2019                                                                                                                                                Constantinescu Iuliana 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                  Nr. 6015/27.05.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea unor măsuri  

în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 
  

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune aprobarea unui proiect de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” 

Galaţi.  Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Contractului de management nr. 2731 pentru managementul interimar al Bibliotecii 

Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi a fost încheiat în data de 27.02.2019.  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 5478/14.05.2019 se solicită de către 

dl. Zanfir Ilie, manager interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi încetarea exercitării 

funcţiei de manager interimar. 

Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „(1) În situaţiile de 

încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau 

dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în 

maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou 

concurs de proiecte de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3). (2) În cazul în care 

persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o altă instituţie 

publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe 

întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat. (3) Persoana care asigură interimatul 

managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager. (4) Prin excepţie de la 

prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un contract de management 

pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de 

competenţă. (5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract 

de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la 

art. 32 alin. (4)”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean”. Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din acelaşi act normativ 

prevede: „consiliile judeţene  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] cultura”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 
Serviciul de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă 

şi asigurarea calităţii, 
_____________ 

Constantinescu Iuliana                                                                                                                                        SMRUSSMAC – Consilier principal   
1. ex./27.05.2019                                                                                                                                                           Constantinescu Iuliana 


