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HOTARA‘ REA nr.345 
privind reorganizarea Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi si modificarea 

denumirii in Ansamblul Artistic Profesionist al Judetului Iasi 

Consiliul Judetean Iasi, 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive privind reorganizarea Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi 
§i modificarea denumirii in Ansamblul Artistic Profesionist „Moldova" al Judetului 
prezentatA de Pre§edintele Consiliului Judetean Ia0, in calitatea sa de initiator, 
inregistratA sub nr. 31308/23.10.2018; 

- Raportul de specialitate privind reorganizarea Ansamblului Folcloric al Judetului 
Ia0 si modificarea denumirii in Ansamblul Artistic Profesionist „Moldova" al Judetului 

elaborat de catre Serviciul Resurse Umane §i Salarizare §i inregistrat sub nr. 
31307/23.10.2018; 

- Adresele Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi nr.451/15.10.2018 si 
nr.452/15.10.2018, inregistrate la Consiliul Judetean Iasi nr.30317/15.10.2018 si 
nr.30318/15.10.2018; 

- prevederile HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr.310/31.08.2017 privind 
infiintarea Ansamblului Folcloric al Judetului Ia0; 

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.287/29.08.2018 privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Ansamblul Folcloric al Judetului 
Ia0; 

- prevederile Hotarkii Consiliului Judetean Iasi nr.390/26.09.2017 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii §i a Regulamentului de organizare §i 
functionare pentru Ansamblul Folcloric al Judetului Ia0; 

- prevederile Ordonantei Ministerului Culturii si Cultelor nr.118/2006 privind 
inflintarea, organizarea §i desfa§urarea activitatii a§ezamintelor culturale; 

- prevederile O.G. nr.21/2007 privind institutiile §i companiile de spectacole sau 
concede, precum §i desfa§urarea de activitati de impresariat artistic cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de 
cultura, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Culturii §i Cultelor nr.2193/2004 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a wzamintelor culturale; 
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- prevederile art. 91, alin. (1) lit. d) Si alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile 	completarile 
ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de 26 
octombrie 2018; 

- amendamentul formulat in cadrul §edintei ordinare de plen din data de 29 
octombrie 2018 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv "Ansamblul 
Artistic Profesionist al Judetului Iayi"; 

- Votul exprimat in Sedinta ordinara de plen din data de 29 octombrie 2018 si 
consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru"; 

In temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.! incepand cu data prezentei se aproba reorganizarea Ansamblului Folcloric al 
Judetului Iasi §i modificarea denumirii in Ansamblul Artistic Profesionist al Judetului 
Iasi. 

Art.2 Cu aceea§i data se aproba organigrama — anexa nr.1, statul de functii — anexa 
nr.2 §i Regulamentul de organizare §i functionare - anexa nr.3 pentru Ansamblul Artistic 
Profesionist al Judetului Ia§i. Anexele 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Cu aceea§i data inceteaza aplicabilitatea H.C.J. Iasi nr.287/29.08.2018 si 
H.C.J. Iasi nr.390/26.09.2017. 

Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul Resurse 
Umane §i Salarizare §i de Ansamblul Artistic Profesionist al Judetului Iasi. 

Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni §i Presa va comunica in copie prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
Judetului Iasi, Serviciului Resurse Umane §i Salarizare §i Ansamblului Artistic 
Profesionist al Judetului Iasi. 

Art.6 Aducerea la cuno*tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi 
asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni §i Presa. 

 

Data astazi: 29 octombrie 2018 

 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR AL JUDETULUI IASI, 

Lacramio a Vernica 
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