
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” 

în Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2022, 

 urmare a adresei Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” nr.320 din 15.03.2022 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5162 din 15.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 5582 din 

21.03.2022 prin care se propune aprobarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ,,Rapsozii 

Botoșanilor” în Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, 

 având în vedere: 

- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri judeţene nr. 1 din 05.04.2022, 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 151 din 30.03.2022, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 5583 din 

21.03.2022, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

 în conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003,  

             în temeiul art.173 alin. (1) lit. c), d), f), alin. (4) lit. c), alin. (5) lit. d)  și art.196 alin.(1) lit. a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” în 

Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă.   

           Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, denumirea Orchestrei Populare 

,,Rapsozii Botoșanilor” se înlocuiește, în cuprinsul tuturor hotărârilor Consiliului Judeţean Botoșani 

referitoare la această instituție, cu denumirea Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan 

Cobâlă.   

           Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, şi Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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