
 

 
                                                                                               

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani 

 
 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.08.2020,      

 urmare adresei nr.613 din 09.07.2020 a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.9105 din 09.07.2020,                    

             analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.10071/29.07.2020 privind propunerea de completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică Locală nr.10072/29.07.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

văzând Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.133 din 27.09.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, 

în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind 

instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 

impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007, 

             în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

             Art.1 – Se aprobă completarea art.6 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.133 

din 27.09.2017 cu un nou obiectiv, după cum urmează: 

             „k) organizarea transportului personalului și participanților la diferite manifestări culturale 

locale, naționale și internaționale, care reprezintă instituția și o promovează, și posibilitatea de a 

închiria autocarul instituției pentru transport rutier de persoane în scopuri culturale, conform 

tarifului aprobat anual prin hotărârea consiliului județean.” 

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.133 din 

27.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Orchestrei Populare 

„Rapsozii Botoșanilor” își mențin aplicabilitatea.                              

             Art.3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe şi Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoșanilor”. 
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