
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.23/2009 

privind numirea temporară a  domnului ONCIU LUCIAN VALENTIN în funcţia de director al 
Centrului judeţean pentru Conservarea  şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

 
având în vedere  cererea  doamnei Pop Rodica – director al Centrului judeţean pentru Conservarea 

şi  Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, înregistrată sub nr.539 din 30.01.2009  prin care  solicită 
încetarea contractului de management, prin acordul părţilor, începând cu data 2.02.2009; 
 având în vedere   prevederile art.   20 din  Hotărârea Guvernului  nr. 281/1993 cu privire la 
salarizarea personalului din unităţile bugetare; 
 în conformitate cu rezultatul votului secret  consemnat în procesul verbal din data de 27 februarie 
2009; 
 în temeiul art. 91  alin. (2) lit. „e” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic.  – Domnul  ONCIU LUCIAN VALENTIN  – consultant artistic în cadrul Centrului 
judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui,  se numeşte temporar în funcţia 
de  director al acestei instituţii. 

                   Vaslui,  27 februarie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                     Contrasemnează: 
                                                 Secretarul  judeţului Vaslui, 
                                             Gheorghe Stoica 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind numirea temporară a  domnului 

ONCIU LUCIAN VALENTIN  în funcţia de director al Centrului judeţean  pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

 
Proiectul de hotărâre privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN VALENTIN în 

funcţia de director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 
este motivat de faptul că doamna Pop Rodica, director al acestei instituţii, prin cererea  înregistrată sub 
nr.539 din 30.01.2009, solicită încetarea contractului de management, prin acordul părţilor, începând cu 
data 2.02.2009. 
 În vederea asigurării conducerii activităţii curente a instituţiei, până la organizarea concursului de 
ocupare a postului în condiţiile legii,  se impune numirea temporară a unui specialist din cadrul aparatului 
propriu al acesteia. 
 Propun ca în această funcţie să fie numit temporar domnul Onciu Lucian Valentin. Este absolvent 
al Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie 
Muzicală şi Teatru, profilul Artă Teatrală, specializarea Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete, 
promoţia 2002, cu o vechime totală în muncă de peste 7 ani, din care 5 ani în cadrul Centrului judeţean 
pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. 
 Din analiza dosarului profesional rezultă că domnul Onciu Lucian Valentin a acumulat experienţa 
necesară pentru ducerea la îndeplinire a principalei misiuni a acestei instituţii de cultură aflată sub 
autoritatea Consiliului judetean Vaslui. 
 Potrivit prevederilor art. 20 din H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile 
bugetare, domnul Onciu Lucian Valentin beneficiază pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau 
treptei profesionale în care este  încadrat de indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, în 
procent de 50%. 
 Având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 91  alin. (2) lit. „e” şi art. 97 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean, în condiţiile 
legii, este de competenţa consiliul judetean, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră.  

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
 


