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Punctul_29
HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei, statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului “ Al. Davila “ – Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 3779/18.03.2015 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere :
H.C.J. Argeș nr. 216/31.10.2014 privind actualizarea organigramei, statului
de funcţii și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului “ Al.Davila “ – Pitești;
O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
actualizată;
Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de
drept public;
O.U.G. nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, actualizată;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicată și actualizată;
Adresa nr. 3695/17.03.2015 a Teatrului “ Al.Davila “ – Pitești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Se aprobă organigrama şi statului de funcţii ale Teatrului „Al. Davila”
Pitesti, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului
„Al. Davila” Pitesti, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotărâri.
ART.3. Teatrul „Al. Davila” Pitesti, Serviciul Relații Internaționale, Tineret,
Cultură, Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
216/31.10.2014 se modifică corespunzător.
ART.5.Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Serviciului Relații Internaționale, Tineret, Cultură ;
Teatrului „Al. Davila” Pitești.
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