
                                                                                                                  PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul administrativ al 

Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

            - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

       - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică locală; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Prevederile art. 18 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Certificatul Seria C, nr. 00617/02.05.2018 emis de Ministerul Culturii, care atestă înscrierea 

Școlii Populare de Artă ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în Registrul artelor spectacolului - Secţiunea 

instituţii de spectacole sau concerte, poziţia 111. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 pentru aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în 

vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 22-24; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 152/29.10.2018 pentru desemnarea reprezentantului  

Consiliul Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Artă Târgu - Jiu, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea domnului/doamnei  __________________  ca reprezentant al  

Consiliul Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu 

Jiu. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 152/29.10.2018 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

administrativ al Școlii Populare de Artă Târgu - Jiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 1, managerului Școlii 

Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.  

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                                  SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,           

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

Nr.___________ 

Adoptată în şedinţa din ________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

 

 

Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu este o instituţie publică de cultură, înfiinţată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare continuă de interes 

comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al 

meşteşugurilor tradiţionale, şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii, precum și activități specifice 

instituțiilor de spectacole și concerte.  

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și 

completările ulterioare,  instituţia publică de cultură este înscrisă în Registrul artelor spectacolului, administrat de 

Ministerul Culturii - Secţiunea instituţii de spectacole sau concerte, poziţia 111, conform Certificatului Seria C, nr. 

00617/02.05.2018.  

Referitor la conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte, la  art. 18 și 19 din din actul normativ mai sus 

invocat se precizează: 

Art. 18. - (1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general 

sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat.   

    (2) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de 

management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

    (3) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu ordonatorul 

principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia respectivă. 

Art. 19. - (1) ,,Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează consiliul 

administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:   

   a) preşedinte - directorul general sau, după caz, directorul;   

   b) membri:   

   - directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale;   

   - consilierul juridic;   

   - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor;   

   - reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează 

instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de 

aceştia.”  

 În conformitate cu aceste dispoziții legale,  la art. 17 alin. (1) din regulamentul de organizare și funcționare 

al Școlii este prevăzută următoarea componență a consiliului administrativ:  

Consiliul administrativ, cu rol deliberativ, în domeniul profesional-artistic și administrativ este format din 7 

membri, după cum urmează: 

Președinte - manager 

Membri: 

- șeful Serviciului Instruire; 

- șeful Serviciului Activități Cultural-Artistice; 

- contabilul șef; 

- reprezentatul salariaților; 

- reprezentantul Consiliului Județean Gorj și al ordonatorului principal de credite - președintele Consiliului 

Județean Gorj, desemnați de către aceștia. 

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, Proiectul de  hotărâre pentru desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu. 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

Temeiul legal este asigurat de prevederile art. 18 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare,  conform cărora: 

Art. 18. - (1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un 

director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de 

drept privat.   

    (2) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui concurs 

de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

    (3) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu 

ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia 

respectivă. 

Art. 19. - (1) ,,Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează 

consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:   

   a) preşedinte - directorul general sau, după caz, directorul;   

   b) membri:   

   - directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale;   

   - consilierul juridic;   

   - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul 

salariaţilor;   

   - reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia 

funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal 

de credite desemnat de aceştia.”   

Şcoala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu este o instituţie publică de cultură, 

înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi 

formare continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor 

scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, şi în alte domenii care să 

satisfacă cerinţele comunităţii, precum și activități specifice instituțiilor de spectacole și concerte.  

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, instituţia publică de cultură este înscrisă în Registrul artelor 

spectacolului, administrat de Ministerul Culturii - Secţiunea instituţii de spectacole sau concerte, 

poziţia 111, conform Certificatului Seria C, nr. 00617/02.05.2018.  

În temeiul dispozițiilor legale mai sus precizate, componența consiliului administrativ este 

prevăzută la art. 17 alin. (1) din regulamentul de organizare și funcționare al Școlii, astfel:  

Consiliul administrativ, cu rol deliberativ, în domeniul profesional-artistic și administrativ este 

format din 7 membri, după cum urmează: 

Președinte - manager 

Membri: 

- șeful Serviciului Instruire; 

- șeful Serviciului Activități Cultural-Artistice; 

- contabilul șef; 

- reprezentatul salariaților; 
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- reprezentantul Consiliului Județean Gorj și al ordonatorului principal de credite - 

președintele Consiliului Județean Gorj, desemnați de către aceștia. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în forma prezentată. 

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice, 

     Director executiv, 

Costel Marcău 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcţiei publice și al unităților sanitare preluate, 

Şef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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