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Consiliul Lot~I jiJUDETUL BOTOSANI Municipiuiui Butcsini

MUNICIPIUL BOTOSANI PROIE T DE HOTARARE~
CONSILIUL LOCAL Nr & ~ t~ ~20~k)

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Boto~ani In consiliile

administrative ale institutiilor de culturà aflate sub autoritatea Consiliuluj Local at
Municipiului Boto~ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind desemnarea
reprezentan~ilor Consiliului Local a! municipiului Boto~ani In Consillile administrative ale
institutiilor de culturä aflate sub autoritatea Consiliului Local a! Municipiului Boto~ani,

vàzând referatul de aprobare al proiectului de hotärâre, raportul de specialitate a! Serviciului
resurse umane, salarizare nr.4905 /30.10 2020 ~i raportul de avizare a! comisiei de specialitate a
Consiliului Local,

in baza dispozi~ii1or art. 19 din Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind institutiile ~i
companiile de spectacole sau concerte, precum ~i desfà~urarea activitãtii de impresariat artistic, cu
modificãri le ~i completärile ulterioare,

In temeiul art. 139 alin. (1) ~i art.196 aIm. (1) lit a) din Ordonanta de urgen~A a Guvernului
nr. 57/2019 din 3 julie 2019 privind Codul administrativ, publicatä in Monitorul Oficial a!
României nr. 555 din 5 julie 2019, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1 Se nume~te reprezentantul Consiliu!ui Local a! Municipiului Boto~ani In
consiliul administrativ a! Teatrului “Mihai Eminescu “Boto~ani:
Consilier:

Art. 2 Se nume~te reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Boto~ani in
consiliul administrativ a! Filarmonicii “George Enescu “ Boto~ani:

Consilier:________________________________________

Art. 3 Se nume~te reprezentantul Consiliului Local a! Municipiului Boto~ani In
consiliul administrativ a! Teatrului pentru Copii ~i Tineret “Vasilache” Boto~ani:

Consilier:________________________________________

Art. 4 Pc data inträrii in vigoare a prezentei hotärâri once dispozi~ii contrare acesteia se
abroga

Art. 5 Primarul Municipiu!ui Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate ~i consilienii
nominalizati la art. 1 -3 vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotärâri.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar general,

Cosmin lonut ‘1ndrei loan Apostu
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Komanla
Jtide~ul Boto~ani
Municipiul Bo1o~cani

CF 3372882

Nr. NT. 4918 din 30.10.2020

APRO AT,
Prim r,

Cosmin linut Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având In vedere proiectul de hotärâre privind privind desemnarea reprezentan~i1or

Consiliului Local al municipiului Boto~ani in Consiliile Administrative ale institutiilor de

culturä subordonate Consiliului local al Municipiului Boto~ani , vä rugãm sä aproba~i

supunerea spre dezbatere ~i aprobare In ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, a

proiectului de hotärâre In forma prezentatA.

Director execuVv, ~efpprviciu,

Mirela itá An / Dumitrescu
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Primaria Municipiului Botosani
Nr. 4905 din 30 octombrie 2020

Referat

~n conformitate cu prevederile OG nr. 21 / 2007, privind institu~iile ~i companiile de
spectacole sau concerte, precum ~i desf~a~urarea activitãtii de impresariat artistic, cu modificärile ~i
completärile ulterioare, In cadrul institutiilor de culturä functioneazä un Consiliu Administrativ.

Prin decizie a managerului se infiin~eazã consiliul administrativ, organism cu rol
deliberativ, format din:

a) pre~edinte — managerul;
b) membri:
- directorii, directorii adjunc~i sau, dupA caz, ~efii compartimentelor functionale;
- consilierul juridic;
- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, dupä caz, reprezentantul salariatilor;
-reprezentantul autoritatii administratiei publice locale In subordinea cäreia functioneaza institutia

de spectacole sau concerte,
- reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta prin act administrativ;

Pre~edintele consiliului administrativ stabile~te datele de ~edintä ~i asigurä pregatirea proiectelor de
hotärâri, organizarea ~i derularea ~edintelor.

Activitatea Consiliului administrativ se organizeazä ~i functioneazã in baza Regulamentului
de Organizare si Functionare al institutiei de culturã elaborat ~i aprobat de Consiliul Local si are
urmätoarele atributii principale:

- analizeazä ~i avizeazä situatiile financiare anuale ~i contul de executie bugetar;
- avizeazä structura ~i programul minimal de activitate al institutiei , pe baza proiectului de

management al conducãtorului;
- elaboreazä ~i supune spre aprobare Consiliului Local programele anuale de investitii ~i

reparatii curente,
- elaboreazã ~i supune spre aprobare Consiliului Local organigrama si statul de functii ale

institutiei;
- alte probleme ce tin de functionarea institutiei de culturA;

Având In vedere legalitatea propunerii , va rugãm sa analizati ~i sa hotarâti desemnarea câte
unui reprezentant al Consiliului local In consiliile administrative ale celor trei institutii de culturä
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Boto~ani.

Director execifiiv, Sef Serviciu Re rse Umane,

Mire1~f~Itrt~ An~umitrescu


