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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea componenţei Consiliului de administraţie  

al Muzeului Agriculturii Slobozia 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.10476 din 07.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 

judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând : 

 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia; 

- Raportul nr. 10477 din 07.12.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 10867 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 10815 din 15.12.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr.10946 din 17.12.2015 al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 27 alin.(2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (5) lit. a) pct.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează componenţa Consiliului de Administraţie al Muzeului 

Agriculturii Slobozia, după cum urmează : 

Preşedinte :  dl. Petre Gheorghe - manager 

Membri :  dl. Stroe Adrian - şef serviciu patrimoniu 

  dna. Spătărelu Desdemona - şef serviciu financiar  

   dl. Cioacă Ilie - desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 

   dl. Dobre Gheorghe - desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa   

 Secretar : desemnat de preşedinte, fără drept de vot. 



Cod FP – 07 – 02, vers1 

 

 

 

Art.2 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile Legii                           

nr. 311/2003 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii 

Slobozia, pe perioada mandatului managerului Muzeului Agriculturii Slobozia.  

 

  Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 10 alin.(2) 

lit.b) şi art. 13 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului 

Agriculturii Slobozia, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/2015, 

se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1). 

 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Muzeului 

Agriculturii Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

         p. PREŞEDINTE                                             Contrasemnează, 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

           VICEPREŞEDINTE                   Adrian Robert IONESCU 

                 Ştefan MUŞOIU 
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