ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT
Avizat pentru legalitate,
Secretar general al judeţului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

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,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr._____
Adoptată în şedinţa din _______________2021
Cu un număr de __________voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu-Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu
Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (2) și (5) 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
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face
prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia
funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2) - (4) se adoptă cu votul a două treimi din
numărul total de consilieri.
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea încadrării Ansamblului
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu este instuție publică înființată de Consiliul
Județean Gorj, ce desfășoară activităţi de promovare pe plan local, național și internațional a valorilor artistice și
tradiționale specifice zonei, în conformitate cu Agenda culturală proprie, prin organizarea de spectacole, prin turnee
desfășurate în județ, în țară și în străinătate, precum și prin prestări de servicii culturale către agenți economici și
persoane fizice sau juridice, pe bază de contracte, în vederea realizării veniturilor proprii estimate și aprobate de
Consiliul Județean Gorj.
În conformitate cu prevederile art. 4 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, Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află.
În aplicarea acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Gorj a aprobat, în exercitarea competenței prevăzute
la art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, în cuprinsul acestuia fiind evidențiate elementele specifice
instituțiilor de spectacole de repertoriu.
Înstituțiile de spectacole de repertoriu sunt definite prin art. 5 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.
21/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
(1) Instituţiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte.
(2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care:
a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru
realizarea de producţii artistice;
b) au un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin
două producţii noi care completează programele şi reconfigurează repertoriul existent;
c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru
realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.
Având în vedere Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare aprobate pentru
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și îndeplinirea la nivelul instituției a condițiilor
prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare, consider
oportun Proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” TârguJiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu și îl supun aprobării autorității deliberative.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu-Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea încadrării Ansamblului
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.
Temeiul legal îl constituie:
- 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 și completările ulterioare, potrivit cărora:
Art. 4. - (1) Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în
subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
(2) Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare,
care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află.
(3) Instituţiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor
proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor
comunităţii.
Art. 5. - (1) Instituţiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte.
(2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care:
a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru
realizarea de producţii artistice;
b) au un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin
două producţii noi care completează programele şi reconfigurează repertoriul existent;
c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru
realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.
Art. 8. …
(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face
prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia
funcţionează.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2) - (4) se adoptă cu votul a două treimi din
numărul total de consilieri.
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean aprobă, în
condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean … .
În aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Județean Gorj a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, în cuprinsul acestuia fiind evidențiate elementele specifice instituțiilor de
spectacole de repertoriu.
Având în vedere Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare aprobate pentru
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și îndeplinirea la nivelul instituției a condițiilor
prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare, se
propune autorității deliberative aprobarea încadrării Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu în
categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru adoptarea Proiectului
de hotărâre în forma prezentată.

Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice
Director executiv,
Marcău Costel

Serviciul resurse umane, managementul funcției
publice și al unităților sanitare preluate
Șef serviciu,
Slivilescu Lidia

