ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NR.5 /27.01.2012
privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al
Casei de Cultură - Baia de Arieş
Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, cu privire la aprobarea componenţei
Consiliului Consultativ al Casei de Cultură - Baia de Arieş; raportul nr. 242/2011 intocmit de catre
biroul programe-proiecte,
Avand in vedere prevederile:
-Art.36, alin.( 2) lit.c şi d, alin. (6), lit. a, pct 4. din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica
locala republicată cu modificările si completările ulterioare;
-Regulamentul de organizare si functionare a Casei de Cultură Baia de Arieş, aprobat prin H.C.L.
nr. 113 /2011; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului
local şi amendamentul comisiei de specialitate nr.1;
În temeiul art. 45 si art.115 alin.( 1 ) lit. ,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Consiliul Consultativ al Casei de Cultură - Baia de Arieş, în următoarea
componenţă:
-Volcov Claudiu
-Profesor de istorie
-Oprea Cornel
- Poet, pictor
-Boldaş Cristina Ioana
-Profesor de limba şi literatura română
-Cotişel Traian
-Artizan popular, sculptor
-Ciulea Sima Nicolae
- Colecţionar de artă populară
-Toader Cristin Ştefan
-Consilier local
-Faur Liviu
-Consilier local
- Cordea Stefan
- Preot ortodox
Art. 2. Consiliul Consultativ va funcţiona în baza Regulamentului de organizare si functionare
a Casei de Cultură Baia de Arieş.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului or. Baia de Aries;
Compartimentului programe – proiecte;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

