
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
                       
    
                    PROIECT 

   
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
          Având în vedere raportul nr.116996/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova; 

În conformitate cu prevedrile art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2007;  
           În temeiul art. 36 alin.2 li. d coroborat cu alin. 6 lit. a pct.4, art. 45 alin.1 şi art.61 
alin.2 din Legea nr. 215/2001,republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui/dnei _______________ reprezentant al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.19/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi persoana desemnată la art.1 din 
prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
PRIMAR,        PT. SECRETAR, 

            Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 
                                                                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.116996/07.07.2016                                               
                                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                          LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 

 

 

RAPORT 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul 

Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova 
     
 
             Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile si companiile de spectacole sau 
concerte, precum si desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 
ulterioare reglementează cadrul juridic al înfiinţării, organizării si funcţionarii instituţiilor si 
companiilor de spectacole sau concerte, al desfăşurării activităţii acestora, precum si a activităţii 
de impresariat artistic. 
                În conformitate cu prevederile art.19, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei unităţi de cultură 
funcţionează un 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 functionale;  
 - 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.     
           Având în vedere că a încetat mandatul de consilier local al persoanei desemnate ca 
reprezentant în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, propunem în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de 
spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificările 
şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova 
şi, pe cale de consecinţă, încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.19/2012. 
 

 

 

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU MIHAELA FLORESCU 

 

 
 
 

 Vizat pentru legaliate, 
Cons. jur. Floricica Boangiu 
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