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HOTARAREA nr.310 
privind infiintarea Ansamblului folcloric al Judetului Iasi 

Consiliul Judetean Iasi; 

Avand in vedere initiativa Comisiei pentru invatamant, Cercetare Stiintifica, 
Cu'tura, Culte a Consiliului Judetean Iasi privind infiintarea Ansamblului folcloric al 
Judetului Iasi, institutie culturala de interes judetean aflata  in subordinea Consiliului 
Judetean 

Avand in vedere Procesul verbal al Sedintei Comisiei pentru invatarnant, Cercetare 
Stiintificd, Cuhued, Culte incheiat in data de 02.11.2016; 

Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.21/2007 privind 
institutiile §i companiile de spectacole sau concerte, precum si desawrarea activitatii de 
impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfaturarea activitatii wzamintelor 
culturale; 

Avand in vedere Ordinul Ministrului Culturii §i Cultelor nr. 2193/2004 pentru 
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare ,§i functionare a a§ezamintelor culturale; 

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 24019/29.08.2017 a Pre§edintelui 
Consiiului Judetean 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.23562/25.08.2017 intocmit de care 
Directia Juridica privind infiintarea Ansamblului folcloric al Judetului Iasi, institutie 
culturala de interes judetean aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi; 

Avand in vedere adresa nr. 23484/28.08.2017 a Directiei Economice referitoare la 
infiintarea Ansamblului folcloric al Judetului Iasi, institutie culturala de interes judetean 
aflata in subordinea Consiliului Judetean 

Avand in vedere prevederile art. 104 alin. (1) lit. e), k), h) si  o) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din 
data de 30 august 2017; 

Avand in vedere amendamentul formulat in §edinta comisiilor de specialitate, 
reunite, ale Consiliului Judetean Iasi, din data de 30 august 2017, reiterat in sedinta 
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ordinara de plen a Consiliului Judetean Ia$i din data de 31 august 2017, consemnat in 
procesele verbale ale acestora, respectiv "Sa" se prevada in hoteireire termenul pentru 
ducerea la indeplinire, respectiv la sedinta ordinara a lunii septembrie sei se prezinte 
organigrama si Regulamentul Ansambului"; 

Avand in vedere votul exprimat in $edinta ordinara de plen din data de 31 august 
2017 $i consemnat in procesul - verbal al acesteia; 

In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publics locals 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Aproba infiintarea Ansamblului folcloric al Judetului Ia$i, institutie 
culturala de interes judetean, aflata in subordinea Consiliului Judetean Ia$i, cu sediul in 

str. Bucium nr.80. 

Art.2. Regulamentul de Organizare $i Functionare al Ansamblului folcloric al 
Judetului Iasi, organigrama $i statul de functii precum si cheltuielile necesare functionarii 
Ansamblului folcloric al Judetului Iasi vor fi stabilite prin Hotarare a Consiliului 
Judetean Ia$i cu sprijinul metodologic al Centrului pentru Conservarea i Promovarea 
Culturii Traditionale Iasi $i sub c000rdonarea domnului Vicepre$edinte Victor Chirila, in 
$edinta ordinara de plen a Consiliului Judetean Ia$i din luna septembrie 2017. 

Art.3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni i Presa va comunica in copie prezenta Hotarare Directiei 
Economice, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului 
Judetean Iasi, domnului Vicepre$edinte Victor Chirild, Centrului pentru Conservarea $i 
Promovarea Culturii Traditionale Ia$i si Institutiei Prefectului Judetului Ia$i. 

Data astazi: 31 august 2017 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR A JUDETULUI IASI 

Lacrami ra Vernica 
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