ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr.115 din 20.09.2016
privind înființarea Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi
Ținând cont de necesitățile de dezvoltare cultural-artistică ale comunei Dudeștii Noi și
dezvoltarea activităților culturale,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. b) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 9693/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 9692/2015,
c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, EDUX ale Consiliului Local al Comunei
Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă înființarea “Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi” ca ansamblu care
va funcționa în cadrul Casei de Cultură Dudeștii Noi.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corului Casei de
Cultură Dudeștii Noi conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Maria CÎRJĂ

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F6/A1
AAN/AAN
EX.4
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Anexă
la H.C.L. nr. 115/20 septembrie 2016

Regulamentul de organizare și funcționare
al Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi
Obiectivele Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi
Art. 1 - Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi, denumit în continuare „corul”, are ca
obiectiv principal promovarea valorilor muzicale autohtone și universale, precum și ale
artelor interpretative corale, pe plan local, regional, național și internațional. Pentru
atingerea acestui obiectiv, Corul desfășoară următoarele activități:
a) realizarea și prezentarea de concerte corale, camerale și a unor recitaluri cu
repertoriu din patrimoniul muzical național și universal;
b) promovarea, prin mijloace specifice artei interpretative corale, a valorii culturii
românești și universale, atât în țară, cât și în străinătate;
c) atragerea și formarea publicului tânăr către activitatea corală;
d) schimburi de experiență și activități de acumulare de cunoștințe și de perfecționare,
realizate în țară sau străinătate;
e) producții corale cu interpretarea partiturilor muzicale din repertorile muzicii
religioase, folclorului național și universal, Renașterii europene, muzicii contemporane
românești și universale;
f) participarea la turnee, festivaluri, concerte și la alte manifestări cultural-artistice din
țară și străinătate;
g) susținerea și promovarea excelenței în domeniul interpretării muzicale corale;
h) coproducerea sau participarea la organizarea de spectacole în colaborare cu alte
instituții artistice, ansambluri, așezăminte culturale, cu persoane fizice sau juridice, din țară
sau din străinătate;
i) răspândirea și dezvoltarea valorilor artistice autentice, sprijinirea debutului și
afirmarea tinerilor creatori și interpreți și implicarea în educarea prin artă a publicului;
j) realizarea și dezvoltarea de programe, proiecte și activități culturale în domeniul
creației și educației muzicale corale, în parteneriat cu artiști, ansambluri, așezăminte
culturale, organizații neguvernamentale, instituții de spectacole din țară și străinătate;
k) promovarea artei românești în lume, prin asumarea răspunderii în ceea ce privește
contribuția activă la formarea, menținerea și dezvoltarea imaginii pozitive a comunei
Dudeștii Noi și a României în Europa;
l) realizarea și editarea de publicații specifice, în acord cu obiectul de activitate al
ansamblului, pe orice tip de suport și comercializarea acestora;
m)înregistrări pe suport magnetic, audio și video în condițiile respectării Legii
nr.8/1996;
n) comercializarea creației proprii de muzică camerală, muzică contemporană
românească și universală sau de muzică bisericească în conformitate cu legislația în
vigoare.
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Finanțarea și patrimoniul
Art. 2. - Cheltuielile necesare funcționării Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi se
asigură din bugetul local, din venituri proprii și din alte surse, conform prevederilor legale.
Art. 3. - Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi poate beneficia de fonduri, bunuri
materiale și servicii primite sub formă de donații și sponsorizări.
Art. 4. - Patrimoniul Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi este constituit din:
a) drepturi de autor, conform legislației în vigoare;
b) bunuri primite din patrimoniul comunei Dudeștii Noi;
c) bunuri primite prin donații și sponsorizări;
d) bunuri achiziționate sau primite prin diferite proiecte sau programe de finanțare;
e) premii în obiecte de folosință îndelungată.
Structura organizatorică
Art. 5. - (1) Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi este condus de un dirijor. Dirijorul este
ajutat de un secretar artistic.
(2) Dirijorul și secretarul artistic se numesc prin dispoziția primarului comunei.
Art. 6. - În cadrul Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi se pot organiza grupuri corale,
vocale mixte sau pe genuri, în funcție de necesitate.
Art. 7. - Atribuțiile dirijorului sunt următoarele:
a) conduce activitățile corului;
b) desfășoară activități de cercetare și informare științifică și artistică;
c) răspunde de buna desfășurare a repetițiilor, a reprezentațiilor, a producțiilor artistice
și a deplasărilor;
d) decide cu privire la componența nominală a echipelor, grupurilor și colectivelor din
subordinea sa;
e) stabilește repertoriul corului;
f) stabilește programul de repetiții și convoacă membrii corului;
g) selectează și aprobă înscrierea de noi membri pe baza aptitudinilor acestora;
h) stabilește atribuții specifice pentru secretarul artistic;
i) alte atribuții stabilite de primarul comunei.
Art. 8. - Atribuțiile secretarului artistic sunt următoarele:
a) asistă dirijorul pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților corului;
b) îndeplinește atribuțiile specifice stabilite de către dirijorul corului;
c) asigură informarea și convocarea membrilor corului pentru activitățile corului;
d) alte atribuții stabilite de primarul comunei.
Art. 9. - (1) Calitatea de membru al corului se dobândește prin aprobarea de către
dirijor a cererii de înscriere completată și semnată de solicitant. Cererea se aprobă de
către dirijorul corului în urma selectării solicitantului pe baza aptitudinilor personale.
(2) Formularul cererii de înscriere se regăsește în anexă, care face parte integrantă
din prezentul Regulament.
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Obligațiile membrilor
Art. 10. - Membrii corului au următoarele obligații:
a) să păstreze curățenia și disciplina în spațiile de repetiții, precum și pe parcursul
tuturor activităților corului;
b) să aibă un comportament decent și să promoveze spiritul de colaborare în relația cu
ceilalți membri ai corului;
c) să respecte principiile prevăzute în Convenția Europeană privind dopajul, violența și
ieșirile necontrolate ale spectatorilor;
d) să asigure integritatea patrimoniului corului sau al comunei Dudeștii Noi pe care îl
au în folosință;
e) să se pregătească individual și să participe la activitățile corului conform
informării/convocării dirijorului sau a secretarului artistic;
f) să respecte indicațiile atistice și administrative ale dirijorului corului.
Art. 11. - Participarea în cadrul corului se bazează pe voluntariat, membrii corului
nefiind remunerați din punct de vedere salarial pentru activitatea desfășurată.
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Anexă la
Regulamentul de organizare și funcționare
al Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi

Cerere de înscriere în Corul Casei de Cultură Dudeștii Noi

Subsemnatul(a),
PRENUME ______________________________________
NUME__________________________________________
DATA ÎNSCRIERII_____________________________________
ADRESA_________________________________________
VARSTA_________________________________________
NR. TELEFON _____________________________________
prin prezenta solicit obținerea calității de membru al Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi.
Menționez că am citit și mă angajez să respect prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare al Corului Casei de Cultură Dudeștii Noi.
Data

Semnatura
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