
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru desemnarea conducerii interimare a Muzeului jude ean de Mineralogie

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei înv mânt, cultur , culte i patrimoniu
cultural;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul institu iilor publice de cultur i ale
Legii nr. 49/ 2010 privind unele m suri în domeniul muncii i asigur rilor sociale,

În temeiul art. 91 alin. (2) lit. e) i art. 97 din Legea nr 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se ia act de încetarea la termen a contractului de management al domnului Victor Gorduza
începând cu data de 30 aprilie 2010.

Art.2. Începând cu data de 1 mai 2010 se desemneaz  conducerea interimar  a Muzeului jude ean de
Mineralogie în persoana doamnei Jurje Maria  pân  la începerea execut rii unui nou contract de management
în baza concursului ce va fi organizat în termen de cel mult 120 de zile.

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Muzeului jude ean de Mineralogie;
- Domnului Gorduza Victor;
- Doamnei Jurje Maria.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 19 voturi „pentru” i 13 voturi „împotriv ” în edin a extraordinar
a Consiliului jude ean Maramure  din 27 aprilie  2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni - 35).
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Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,
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