
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.24/2008 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în  

Consiliul administrativ al Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad 
 
 având în vedere  adresa nr.395/2008 a Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, prin care solicită 
desemnarea reprezentantului Consiliului  judeţean Vaslui ca membru în Consiliul administrativ al 
Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad; 
 în baza dispoziţiilor art.19 alin. (1) din O.G. nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, modificată şi completată prin Legea nr.353/2007 şi a   Hotărârii   Consiliului 
Judeţean nr.147/2007; 

în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de  07  
februarie 2008; 

în temeiul art.97 şi art.104 alin. (1) lit. “f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Articol unic – Domnul Nistor Marin – director executiv al Direcţiei Economice - reprezentant 
al Consiliul judeţean Vaslui, se desemnează ca membru în Consiliul administrativ al Teatrului “Victor 
Ion Popa” Bârlad. 

   
               Vaslui, 7 februarie 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                     Secretarul  judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru  

în Consiliul administrativ al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad 
 

 Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării prevederilor art.19 alin. (1) din 
O.G. nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic,  potrivit  căruia în cadrul acestor instituţii funcţionează un consiliu 
administrativ, cu rol deliberativ, care se organizează şi funcţionează în baza regulamentului elaborat şi 
aprobat în conformitate cu prevederile art.36 din Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Judetean Vaslui 
nr.147/2007 şi este format din următorii membrii: 

- directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale; 
- 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.  

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Teatrul “Victor Ion 
Popa” Bârlad, prin adresa nr.395/2008 solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului judeţean, 
care va avea calitatea de membru în consiliul  administrativ al acestei instituţii.   

Luând în considerare cele mai sus prezentate, propun ca în consiliul administrativ al Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad  să fie desemnat ca membru – reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui 
domnul Nistor Marin – director executiv al Direcţiei Economice.  

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe 
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 


