
ROMÂNIA                                                                                                          

JUDEŢUL GORJ                                                                                      

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    

                                                                                                                     

 

 

    HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

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

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

 - Adresa Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu nr. 519/2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 7730/2020; 

 - Prevederile art. 4, art. 5 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi 

regulamentelor 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; 

 În temeiul prevederilor 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 încadrarea Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu în categoria instituțiilor 

de spectacole de repertoriu. 

    Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică managerului Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum și Instituției Prefectului 

- Județul Gorj. 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                    CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

Nr. 103 

Adoptată în şedinţa din 30.07.2021 

Cu un număr de 30 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  


