
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.176/2007 
privind numirea domnului BICHINEŢ VOICU GELU în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene 

„Nicolae  Milescu Spătarul” Vaslui 
 
 având în vedere rezultatul concursului organizat în data de 17 decembrie 2007 consemnat de 
comisia de examinare în procesul verbal înregistrat sub nr.7937/2007; 
 în conformitate cu  prevederile: 

- art.1 alin. (1) din O.G. nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.56 din Legea nr.334/2002 privind Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 având în vedere rezultatul votului secret  consemnat în procesul verbal din data de    28 decembrie 
2007; 

în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “e”  şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic – Domnul BICHINEŢ VOICU GELU, se numeşte în funcţia de director al 
Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui. 

                            Vaslui, 28 decembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                  Contrasemnează : 
                                      Secretarul  judeţului Vaslui 
                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului BICHINEŢ VOICU GELU în funcţia de director al 

Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul” Vaslui 
 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin. (2) lit. “e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, coroborate cu prevederile art.56 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din 
funcţie a directorilor generali, a directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile publice judeţene, este 
de competenţa consiliului judeţean.  

În vederea ocupării postului vacant de director al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui, s-a organizat concurs de proiecte de management, cu respectarea  prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.114/2006. 

În urma concursului desfăşurat pe data de 17 decembrie 2007, comisia de evaluare a candidaţilor 
înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii judeţene “Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui şi a proiectelor de management prezentate de aceştia, numită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului judeţean nr.372/2007, a declarat admis în vederea numirii în funcţia de director 
al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, pe domnul Bichineţ Voicu Gelu. 

În conformitate cu prevederile: 
- art.1 alin. (1) şi art.6 alin. (1) lit. “a” din O.G. nr.26/2005 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.56 din Legea nr.334/2002 privind Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Analizând dosarul profesional şi  văzând rezultatele obţinute la concurs, propun ca domnul 

Bichineţ Voicu Gelu să fie numit  în funcţia de director al Bibl. Jud. „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vs. 
Este născut în anul 1962, luna septembrie, ziua 29 în localitatea Dragomireşti, judeţul Vaslui, fiind 

absolvent al Facultăţii de Biologie, Geologie, Geografie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – 
specializarea geografie - limba şi literatura engleză, cu examenul de diplomă în sesiunea iunie 1986 şi al 
Facultăţii de Marketing din cadrul Universităţii „Gh. Zane” – specializarea marketing, cu examenul de 
licenţă în sesiunea iulie 2004. 

 În anul 2005 a absolvit masterul „Managementul educaţiei adulţilor” în cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi iar în anul 2006 a absolvit studii 
postuniversitare, „Managementul instituţiilor publice” în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Gr. T. Popa” Iaşi. În anul 2007 a absolvit cursul de calificare – bibliotecar în cadrul Centrului de 
Pregătire Profesională în Cultură Bucureşti. 

Are o vechime totală în muncă de 21 de ani, din care 13 ani ca profesor iar 7 în adm. publică. 
În concluzie, domnul Bichineţ Voicu Gelu are o pregătire temeinică care îi va da posibilitatea unei 

profunde implicări în ducerea la îndeplinire a principalei misiuni a acestei instituţii de cultură aflată sub 
autoritatea Consiliului judeţean Vaslui. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră. 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu  Bichineţ 
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