PROIECT
Nr. 106 din 29.07.2020

HOTĂRÂRE
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 ................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,
hotărăşte :
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”.
PREŞEDINTE,

Costică Macaleți

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al județului,

Marcel - Stelică Bejenariu

Botoşani,
Nr._________
__________2020

Nr.10071 din 29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una
dintre principalele atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
şi regiilor autonome de interes judeţean.
În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate, precum şi cele ale instituţiilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” este o instituție publică de cultură din
subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Conform 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, instituţiile de spectacole sau concerte elaborează
propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în
subordinea cărora se află.
Potrivit prevederilor art.36 alin.(4) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, orice modificare și completare a acestui regulament
se face la propunerea consiliului administrativ al unității de cultură și va fi înaintată de către
manager spre aprobare Consiliului Județean Botoșani.
Prin adresa nr.613/09.07.2020 a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, înregistrată
la Consiliul Județean cu nr.9105/09.07.2020, s-a înaintat propunerea de completare a articolului 6
alin.(4) din regulamentul de organizare și funcționare al unității cu un nou obiectiv în vederea
obținerii licenței de transport persoane de la Autoritatea Rutieră Română Botoșani. Modificarea a
primit și avizul Consiliului administrativ al unității.
Având în vedere propunerea înaintată de conducerea instituției de cultură și de prevederile
art.36 alin.(4) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al Orchestrei Populare
„Rapsozii Botoșanilor”, se completează art.6 alin.(4) 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.”
Regulamentul de organizare și funcționare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”
a fost aprobat prin Hotărârea nr.133 din 27.09.2017 a Consiliului Județean Botoșani.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, supun spre
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind completarea art.6 alin.(4) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Orchestrei Populară „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.
PREȘEDINTE,

Costică Macaleți

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.10072 din 29.07.2020

Vizat,
Vicepreședinte,
Constantin Liviu Toma

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una dintre
principalele atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi funcţionarea aparatului
de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes
judeţean.
În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate, precum şi cele ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” este o instituție publică de cultură din subordinea
Consiliului Județean Botoșani.
Conform 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, instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de
organizare şi funcţionare, care se aprobă potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află.
Regulamentul de organizare și funcționare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” a fost
aprobat prin Hotărârea nr.133 din 27.09.2017 a Consiliului Județean Botoșani.
Prin adresa nr.613/09.07.2020 a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, înregistrată la
Consiliul Județean cu nr.9105/09.07.2020, s-a înaintat propunerea de completare a articolului 6 alin.(4) din
regulamentul de organizare și funcționare al unității cu un nou obiectiv cuprins la litera k), în vederea
obținerii licenței de transport persoane de la Autoritatea Rutieră Română Botoșani. Modificarea a primit și
avizul Consiliului administrativ al unității.
Potrivit prevederilor art.36 alin.(4) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, orice modificare și completare a acestui regulament se va face
la propunerea consiliului administrativ al unității de cultură și va fi înaintată de către manager spre aprobare
Consiliului Județean Botoșani.
Articolul 6 alin.(4) din regulamentul de organizare și funcționare, în prezent are următoarea
formă:
„ Art.6
(4) Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” poate iniţia şi desfăşura proiecte în domeniul educaţiei
permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei muzicale populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:
a) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
b) susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private în vederea diversificării şi dezvoltării
artelor spectacolului;
c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor prin artele spectacolului;
d) conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţilor locale, ale patrimoniului cultural
naţional imaterial de valoare universală;
e) păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;
f) stimularea creativităţii şi talentului, inclusiv în rândul interpreţilor amatori;
g) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
profesioniste (muzică, coregrafie);
h) desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor de petrecere a timpului liber al
populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale;
i) promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din
domeniul artelor spectacolului;

j) creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte.”
Acesta va fi completat și va avea următorul cuprins:
„ Art. 6
(4) Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” poate iniţia şi desfăşura proiecte în domeniul educaţiei
permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei muzicale populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:
a) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
b) susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private în vederea diversificării şi dezvoltării
artelor spectacolului;
c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor prin artele spectacolului;
d) conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţilor locale, ale patrimoniului cultural
naţional imaterial de valoare universală;
e) păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;
f) stimularea creativităţii şi talentului, inclusiv în rândul interpreţilor amatori;
g) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
profesioniste (muzică, coregrafie);
h) desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor de petrecere a timpului liber al
populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale;
i) promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din
domeniul artelor spectacolului;
j) creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
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.”
Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind completarea cu un nou obiectiv cuprins la lit.k) a articolului 6 alin.(4) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică
de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda Didii

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Petronela Marian

