
                                            

ROMÂNIA                                                                      AVIZAT 

JUDEŢUL IAȘI                         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI 

MUNICIPIUL PAȘCANI                                             IRINA JITARU 

CONSILIUL LOCAL                                            

 

 

 

P R O I  EC T Nr. 12/25.01.2023 

H O T ĂR Â R E 

  

privind aprobarea Programului principalelor manifestări  cultural – artistice  pentru 

anul 2023 al Casei Municipale de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi; 

 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin.(7) lit. d), e) şi f) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Adresa transmisă de directorul  Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu”Paşcani cu nr. 27/18.01.2023, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 

Paşcani cu nr. 16/18.01.2023 prin care înaintează  Programul de Activităţi  Cultural Artistice 

al Casei de Cultură pentru anul 2023, Nota de Fundamentare nr. 25/18.01.2023 şi Hotărârea  

C.A. nr. 71/17.01.2023; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1813.din 25.01.2023, întocmit de 

Viceprimarul Municipiului Paşcani, Cristian Rățoi, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

Având în vedere Raportul comun înregistrat sub nr. ................. din ............. 2023, 

întocmit de Compartimentul Sport, Cultură, Culte, Direcţia Economică și Compartimentul 

Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani; 

 

Având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe, industrie, agricultură, 

silvicultură, prestări servicii, comerţ şi I.M.M.-uri, programe europene, atragere de fonduri 

structurale şi relaţii externe, înregistrat sub nr._________/_______.2023; 



- Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului şi libertăţi 

cetăţeneşti, înregistrat sub nr. _________/_______.2023; 

- Comisia pentru învatamnt şi activităţi ştiinţifice, cultura, culte, tineret,  sport şi turism, 

sănătate, munca, protecţie socială şi combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 

_________/_______.2023; 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Programul principalelor manifestări  cultural – artistice  pentru anul 

2023 al Casei Municipale de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani, conform Anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică va comunica în copie prezenta hotărâre: 

 

- Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi; 

- Primarului municipiului Paşcani; 

- Casei Municipale de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani; 

- Direcţiei Economice; 

- Compartimentului Sport, Cultura, Culte; 

- Compartimentului Juridic şi Contencios. 

 

 

 

 

 

             Iniţiator 

         Viceprimar, 

 În calitate de consilier local 

        Cristian Rățoi 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate                                         

CONSILIER LOCAL,                  SECRETARUL GENERAL AL   MUNICIPIULUI PAȘCANI 

____________________                                        IRINA JITARU 

 

 

 

 









 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL  PAȘCANI 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI 



 

Nr.  1813/  31 .  01    .2023 

 

– REFERAT DE APROBARE – 

 

Referitor: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului principalelor 

manifestări  cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu” Paşcani 

 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Adresa transmisă de directorul  Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu”Paşcani cu nr. 27/18.01.2023, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 

Paşcani cu nr. 16/18.01.2023 prin care înaintează  Programul de Activităţi  Cultural Artistice 

al Casei de Cultură pentru anul 2023, Nota de Fundamentare nr. 25/18.01.2023 şi Hotărârea  

C.A. nr. 71/17.01.2023; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Casa de Cultură care poartă numele ilustrului scriitor  Mihail Sadoveanu continua să 

ofere, prin diversitatea activităţilor, produse şi servicii culturale, în vederea satisfacerii 

nevoilor comunitare, având drept scop creşterea gradului de acces şi de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală. 

Cultivarea sentimentului de dragoste de viaţa culturală autentică este considerat a fi 

unul din obiectivele principale susţinute  de către Casa Municipala de Cultură “Mihail 

Sadoveanu”, concretizat în Programul de Activităţi  Cultural Artistice al Casei de Cultură 

pentru anul 2023. 

Astfel, din dorinţa de a promova, mediatiza şi spori calitatea evenimentelor culturale din 

Municipiul Paşcani, consider oportuna aprobarea programului de activităţi culturale susţinut 

de Casa Municipala de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani. 

 

Fata de cele prezentate mai sus propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului 

Paşcani Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări  

cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu” Paşcani.   

Viceprimar, 

În calitate de consilier local 

Cristian Rățoi 

ROMÂNIA                                         SE APROBĂ, 

JUDEŢUL IAŞI                                                        PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI, 

MUNICIPIUL PAȘCANI               MARIUS – NICOLAE PINTILIE 

 



Nr.    1814 /  31 .    01   .2023 

 

- R A P O R T -  

Referitor: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului principalelor 

manifestări  cultural  – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură 

“Mihail Sadoveanu” Paşcani 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr.1813.din 25.01.2023, întocmit de 

Viceprimarul Municipiului Paşcani, Cristian Rățoi, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin.(7) lit. d), e) şi f) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, care stipulează următoarele: 

 

“ART. 129 
 (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
  ( ) 
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
 
 (7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 

competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 

 ( ) 
 d) cultura; 
 e) tineretul; 
 f) sportul.” 
 
Având în vedere Adresa transmisă de directorul  Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu”Paşcani cu nr. 27/18.01.2023, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 

Paşcani cu nr. 16/18.01.2023 prin care înaintează  Programul de Activităţi  Cultural Artistice 

al Casei de Cultură pentru anul 2023, Nota de Fundamentare nr. 25/18.01.2023 şi Hotărârea  

C.A. nr. 71/17.01.2023. 

Cheltuielile aferente organizării activităților cultural – artistice cuprinse în program, în 
valoare de 330.750 lei vor fi suportate din bugetul  Casei Municipale de Cultură „Mihail 
Sadoveanu” Paşcani, cu excepția a patru activități aferente lunii decembrie care vor primi 
finanțare de la bugetul local al municipiului Pașcani, la rectificarea de buget. 
 

 Prin Hotărârea  nr. 71/17.01.2023, Consiliul de Administrație  al Casei Municipale de 
Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, aprobă Programul principalelor manifestări cultural – 



artistice pentru anul 2023, propus și fundamentat de către managerul instituției prin Nota de 
Fundamentare nr. 25/18.01.2023. Ca urmare a celor prezentate, cât și a prevederilor legale 
sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Pașcani  este în măsură să aprobe 
Programul principalelor manifestări cultural – artistice pentru anul 2023 al Casei Municipale 
de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani. 

 

 

Față de cele expuse anterior Compartimentul Sport, Cultură, Culte, Direcţia Economică 

și Compartimentul Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Paşcani,  înaintăm spre analiză și dezbatere Consiliului Local al Municipului 

Pașcani: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări  

cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură “Mihail 

Sadoveanu” Paşcani. 

 

 

 

      Direcţia Economică,                                      Compartimentul Juridic şi Contencios 

        Director economic,                                                        consilier juridic, 

        Angelica Labonţu                                                        Marius Ionuț Vlad 

 

 

 

                                        Compartiment Sport, Cultură, Culte 

                                                           Inspector, 

                                                        Costel Arseni 

 

 


