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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  

  Casei de Cultură  Brad 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.4/165/11.01.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea privind  aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al  Casei de Cultură  Brad; 

 În conformitate cu prevederile art. 2-7 și art. 12-19 din O.U.G. nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale și ale 

Anexei nr. 2 din  Ordinul nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin.1, alin. 2 lit. „d”,  alin. 6 pct.4  precum şi ale art. 

45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. – Se aprobă Regulamentul  de Organizare și Funcționare al  Casei de Cultură  

Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 4.  –  Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.  5.   –    Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 -  Primarului Municipiului Brad; 

 -  Compartimentului Resurse Umane; 

 -  Casei de Cultură Brad. 

 

 

 

                                                             Iniţiator: 

            PRIMAR 

              FLORIN CAZACU 
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     E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  

  Casei de Cultură  Brad 
 

 

 

 

 Casa de Cultură Brad, denumită în continuare Casa de Cultură, este o instituţie 

publică de cultură,  fără personalitate juridică care fiinţează sub autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Brad  şi al Primăriei Municipiului Brad, aflându-se în subordinea 

directă a primarului, activitatea acesteia fiind finanţată din alocaţii de la bugetul local. 

În activitatea sa, Casa de Cultură asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi 

drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, dar şi de tratatele şi 

convenţiile internaţionale la care ţara noastră este parte, în ceea ce priveşte: Libertatea de 

expresie şi de creaţie; șansele egale şi accesul liber la cultură, Participarea la viaţa 

culturală, inclusiv la formularea unor politici culturale  și libertatea conştiinţei şi a 

credinţelor religioase. 

  Casa de Cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente 

(economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, 

urmărind cu consecvenţă asigurarea unui climat cultural de impact pentru a asigura actului 

cultural standarde europene. 

Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Casa de 

Cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane 

juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de 

interese de grup (etnice, politice, religioase etc.) 

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 2-7 și art. 12-19 din O.U.G. nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 

și ale Anexei nr. 2 din  Ordinul nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale. 

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 

 


