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HOTARAREA nr.382 
privind modificarea denumirii Ansamblului Artistic Profesionist al Judetului 

Ia0 in Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" 
al Consiliului Judetean Iasi 

Consiliul Judetean Ia0; 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive privind modificarea denumirii Ansamblului Artistic 
Profesionist al Judetului I* in Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" 
Iasi, prezentata de Pre§edintele Consiliului Judetean Ia0, in calitatea sa de initiator, 
inregistrata sub nr. 33634/13.11.2018; 

- Raportul de specialitate privind modificarea denumirii Ansamblului Artistic 
Profesionist al Judetului ][ai in Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" 
Iasi, elaborat de catre Serviciul Resurse Umane §i Salarizare §i inregistrat sub 
nr.33635/13.11.2018; 

- Nota de fundamentare a Ansamblului Folcloric a Judetului Iasi 
nr.595/01.11.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.32336/01.11.2018; 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.345/29.10.2018 privind 
reorganizarea Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi §i modificarea denumirii in 
Ansamblul Artistic Profesionist al Judetului Iasi; 

- prevederile Ordonantei Ministerului Culturii §i Cultelor nr.118/2006 privind 
infiintarea, organizarea §i desfa'§urarea activintii a§ezarnintelor culturale; 

- prevederile O.G. nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau 
concerte, precum si desfavrarea de activinti de impresariat artistic cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 

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

- prevederile Ordinului Ministerului Culturii Si Cultelor nr.2193/2004 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare Si functionare a a§eamintelor culturale; 

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. d) si alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republican, cu modificarile §i complethrile 
ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia0 din data de 20 
noiembrie 2018; 
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- amendamentele formulate in cadrul *edintei comisiilor de specialitate, reunite, 
ale Consiliului Judetean Iasi, reiterate in cadrul *edintei ordinare de plen din data de 21 
noiembrie 2018 *i consemnate in procesele - verbale ale acestora, respectiv: 
"Modificarea denumirii in Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al 
Consiliului Judetean Ia#; inregistrarea la OSIM 	totodata acceptul notarial al 
domnului Constantin Arvinte Ara pretentii financiare de a utiliza denumirea ansamblului 
pe perioada existenj'ei acestuia"; 

- votul exprimat in *edinta ordinary de plen din data de 21 noiembrie 2018 si 
consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru"; 

In temeiul art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publics locals, republicata, cu modificarile *i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. incepand cu data prezentei se aproba modificarea denumirii Ansamblului 
Artistic Profesionist al Judetului Iasi in Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte" al Consiliului Judetean 

Art.2. Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului 
Judetean Iasi va face demersurile necesare in vederea inregistrarii denumirii la OSIM, 
inclusiv obtinerea unui Acord notarial din partea domnului Constantin Arvinte pentru 
utilizarea numelui "Constantin Arvinte" Ears pretentii financiare pe perioada existentei 
Ansamblului. 

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Serviciul Resurse 
Umane si  Salarizare *i de Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al 
Consiliului Judetean 

Art.4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni si Presa va comunica in copie prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului Judetului Iasi, Serviciului Resurse Umane si  Salarizare  si  Ansamblului 
Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean 

Art.5. Aducerea la cuno*tinta publics a prevederilor prezentei hotdrari va fi 
asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, 
Consilierii Judeteni si  Presa. 

Data astazi: 21 noiembrie 2018 

PRESEDINTE, 
Dr. Ing Maricel Popa 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR AL JUDETULUI IA51, 
Lacramioaraarnica-DAscilescu 
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