
    ROMÂNIA                                                                                      Nr. 5795  / 16.11.2021  
 JUDEŢUL CONSTANTA 

   COMUNA  MERENI 
             PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta 

 

      Consiliul local Mereni, jud. Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.12.2021,  
sedinta fiind publica.  

 Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni inregistrat sub nr. 5796 din 
16.11.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de 
initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  Ghiordunescu Ion in calitate de reprezentant al 
Compartimentului cultura si sport  inregistrat sub nr. 5797 / 16.11.2021; 
 -Adresa Institutiei  Prefectului Judetul Constanta nr. 27120 / 22.10.2021 ; 
 -Draftul proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta; 
 -Adresa  Primariei comunei Corbu nr. 12423 / 24.11.2021  inregistrata la Primaria 
comunei Mereni sub nr. 5355 / 24.11.2021; 
 -Prevederile OUg nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea 
activitatii asezamintelor  culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c) si alin. (14) din OUg nr. 57 
/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1) din OUg nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 
 

            ART. 1.Aprobarea Proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul 
Constanta, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

     ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Mereni, prin 
compartimentele de specialitate din  cadrul aparatului propriu. 
         ART.  3-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 
 

             Initiator,  
                Primar 

 

           Gurita Dumitru                                                                                    Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 



Primaria comunei Mereni 
   Primar 

                                                                                                  Nr. 5796 / 16.11.2021  
 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea  proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta 

 

  

Prin adresa  nr. 12423 / 24.11.2021 inregistrata la Primaria Mereni sub nr. 5355 / 
24.11.2021  Comuna Corbu  solicita incheierea unui acord de parteneriat cultural intre mai 
multe localitati din judetul Constanta printre care se numara si  Comuna Mereni. 

Potrivit prevederilor  OUG nr. 118 / 2006, respectiv: 
Art. 3, alin. (1) Autoritatile administratiei publice  locale pot aproba functionarea 

asezamintelor culturale de drept public ca institutii – gazda de spectacole si / sau  concerte, 
asigurand urmatoarele: 

a) Existenta unui imobil care sa dispuna de conditiile tehnico – administrative necesare  
prezentarii  de productii artistice; 

b) Bugetul necesar  functionarii si acoperirii cheltuielilor aferente prezentarii de productii 
artistice. 
Art. 4, alin. (2) – Desfasurarea  activitatii asezamintelor culturale urmareste, in 
principal, realizarea urmatoarelor obiective: 
b) Conservarea, cercetarea , protejarea, transmiterea, promovarea si punerea in 

valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural material. 
Art. 4, alin. (4) – Asezamintele culturale se pot asocia in scopul desfasurarii unor 
activitati culturale de tipul celor prevazute la alin. (3). 
Art. 5, alin. (1) – asezamintele culturale , institutii publice, se infiinteaza si functioneaza 
in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale. 
Art. 6, alin. (1)- Autoritatile administratiei publice  in subordinea carora functioneaza 
asezamintele culturale, institutii publice, aproba pentru acestea, in conformitate cu 
prevederile prezentei ordonante de urgenta: 
a) Regulamentele de organizare si functionare proprii; 
b) Numarul de posturi; 
c) Statul de functii; 
d) Bugetul de venituri si cheltuieli; 
Alin. (2) – Orice modificare  a modului de organizare si functionare a asezamintelor 
culturale , institutii publice, se aproba prin actul autoritatii administratiei publice 
centrale, respectiv prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, 
adoptata cu votul a doua treimi  din numarul total  de  consilieri. 
Durata  parteneriatului  va fi de doi ani de la data inregistrarii  proiectului de parteneriat  

intre institutiile culturale  la Primaria Corbu. 
Precizez faptul ca  caminul cultural  din localitatea Mereni este reabilitat si dispune de 

spatii suficiente pentru desfasurarea de  activitati culturale, de arta dar si activitati  de formare 
profesionala pentru locuitorii comunei dar si in parteneriat cu alte comune din judetul 
Constanta. 

 

Supun atentiei si aprobarii dumneavoastra  proiectul de hotarare privind  aprobarea  
proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta 



 

La redactarea  prezentului referat de aprobare au fost avute in vedere prevederile OUG 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

GURITA DUMITRU 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


