
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul

administrativ al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroşani

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
 Având în vedere expunerea de motive nr.4648/2019 la proiectul de hotărâre inițiat de
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;

Văzând demisia domnului Butar Marin din calitatea de  reprezentant al Consiliului
Județean  Hunedoara  în  Consiliul  administrativ  al  Teatrului  Dramatic  ”Ion  D.  Sîrbu”
Petroșani, înregistrată la registratura generală cu nr.4607/22.03.2019;

Analizând Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Dramatic ”Ion D.
Sîrbu” Petroșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.32/2018;

În baza prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Ordonanţa Guvernului României nr.21/2007
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii
de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art.91 alin.1 lit.a,  alin.2 lit.c,  alin.5 lit.a  pct.4 și  ale
art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările  ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1 Ia  act  de  demisia  domnului  Butar  Marin  din  calitatea  de  reprezentant  al
Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  administrativ  al  Teatrului  Dramatic  ”Ion  D.
Sîrbu” Petroșani.
 Art.2 Se  desemnează  _____________________________,  ca  reprezentant  al
Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  administrativ  al  Teatrului  Dramatic  ”Ion  D.
Sîrbu” Petroșani.

Art.3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2013 se
abrogă.

Art.4 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către persoana nominalizată la art.1 și
Teatrul  Dramatic  ”Ion  D.  Sîrbu”  Petroșani  și  se  va  comunica  celor  interesaţi,  prin  grija
Serviciului  administraţie  publică  locală,  relaţii  publice,  ATOP,  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

(2) Prezenta  poate  fi  contestată  în  termenul  şi  condiţiile  Legii  nr.554/2004  a
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

       PREŞEDINTE,                                                                         AVIZAT:
Mircea Flaviu Bobora                     SECRETAR AL JUDEŢULUI,

       Daniel Dan 

Deva, la ____________2019
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