
 
Proiect 

                  Nr. 78 din 22.03.2022 

 

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 _________ 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. ______ din ________, 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. ______ din ______ ___, 

- 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. 

 

 
     PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

    Doina-Elena Federovici   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2022 



 
Nr._____ din ______2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri județeni, 

Supun atenției dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii 

Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” în Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan 

Cobâlă. 

Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” este o instituție de spectacole (de repertoriu) și 

concerte, persoană juridică de drept public, aflată sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani, care 

realizează și prezintă producții artistice. 

Prin adresa nr.320 din 15.03.2022, Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” a solicitat 

Consiliului Judeţean Botoşani inițierea unui proiect de hotărâre referitor la noua denumire a 

instituției, respectiv Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, motivat de faptul 

că: 

- avându-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Ioan Cobâlă, Orchestra Populară ,,Rapsozii 

Botoșanilor” a atras atenția specialiștilor în folclor din cadrul unor instituții și fundații culturale ceea 

ce a înlesnit realizarea unor frumoase colaborări, materializate în spectacole și concerte 

extraordinare; 

- maestrul Ioan Cobâlă este o personalitate a artei și a culturii tradiționale, un titan al 

folclorului românesc; 

- până în prezent nicio instituție publică din județ nu a încercat să își atribuie numele marelui 

dirijor. 

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, atribuirea sau schimbarea de 

denumiri pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes judeţean se face de către consiliile 

judeţene, prin hotărâre, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 

instituţiile şi obiectivele în cauză. 

 Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                              

               Nr. _______ din ______2022                                                         

                                                             

                                                          

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

 

Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” este o instituție de spectacole (de repertoriu) și 

concerte, persoană juridică de drept public, aflată sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani, care 

realizează și prezintă producții artistice. 

Prin adresa nr.320 din 15.03.2022, Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” a solicitat 

Consiliului Judeţean Botoşani inițierea unui proiect de hotărâre referitor la noua denumire a 

instituției, respectiv Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, motivat de faptul că: 

- avându-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Ioan Cobâlă, Orchestra Populară ,,Rapsozii 

Botoșanilor” a atras atenția specialiștilor în folclor din cadrul unor instituții și fundații culturale ceea 

ce a înlesnit realizarea unor frumoase colaborări, materializate în spectacole și concerte 

extraordinare; 

- maestrul Ioan Cobâlă este o personalitate a artei și a culturii tradiționale, un titan al 

folclorului românesc; 

- până în prezent nicio instituție publică din județ nu a încercat să își atribuie numele marelui 

dirijor. 

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, atribuirea sau schimbarea de 

denumiri pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes judeţean se aprobă de către consiliile 

judeţene, prin hotărâre, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 

instituţiile şi obiectivele în cauză. 

 

Potrivit art. 3 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 

de denumiri, „Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea 

ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 

altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost 

analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului 

Bucureşti”. 



Potrivit Art. 7 alin.(1) din Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, „Dosarul necesar pentru obţinerea avizului de atribuire 

sau schimbare de denumiri trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a)cerere de avizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; 

b)proiectul de hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, inclusiv instrumentul de 

prezentare şi motivare; 

c)copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului; 

d)copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sau al consiliului judeţean”. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Amalia Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


