ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr.32

din 22.03.2018

privind aprobarea înființării
,,Atelierului de dezvoltare artistică și creativă” în cadrul Casei de Cultură Dudeştii
Noi

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din
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EDUX

28.03.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 2281

din 22.03.2018

pentru P.H.C.L. privind aprobarea înființării ,,Atelierului de dezvoltare artistică și
creativă ” în cadrul Casei de Cultură Dudeştii Noi
Ţinând cont de dezvoltarea și buna funcționare a activității cultural-artistice din
comuna Dudeştii Noi,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.6, lit.a, punctul 4, şi art. 115 alin. (1)
lit. b. din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
propun aprobarea proiectului de hotărâre, în forma inițială sau cu amendamente.

primarul comunei Dudeștii Noi
Alin-Adrian NICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEȘTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
nr. 2281 din 22.03.2018
pentru P.H.C.L. privind aprobarea înființării ,,Atelierului de dezvoltare artistică și
creativă ” în cadrul Casei de Cultură Dudeştii Noi
„Atelierului de dezvoltare artistică și creativă” este o întâlnire de lucru , prin care
se urmăreşte sistematic dezvoltarea abilităților de bază precum: inteligența emoțională,
partea artistică și creativitatea. Atelierul de dezvoltare artistică şi creativă se poate
desfășura pe parcursul unei şedinţe săptămânale de câte o oră, urmând ca în decurs de
câteva luni de participare constantă, participanțiisă poată deprinde cunoştinţe şi îndemânări
noi. Este recomandat ca tematica acestor ateliere și modalitățile adaptate în funcție de
vârstă.
Aceste activitati se vor desfasura intr-un cadru dedicat si sub indrumarea unui cadru
competent.
Mijloacele creative folosite:
Desen (liber sau tematic);
Pictura ( pe diverse materiale si obiecte, tehnici formale si non-formale),
Modelaj (plastilina, lut sau alte materiale);
Colaj (liber si tematic);
Confectionare de obiecte si materiale, tehnici de exersare a abilitatilor manuale;
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Prin tehnicile si activitatile propuse in cadrul atelierului, se urmareste abordarea a 4
arii importante ale dezvoltarii copilului:






aria educationala/cognitiva (dezvoltarea cunostintelor, a limbajului receptiv si
expresiv, a creativitatii).
aria de dezvoltare vizual - motorie ( motricitate fina si grosiera, indemanare,
deprinderi motorii, coordonare ochi-mana, simt estetic).
aria sociala si interactionala ( abilitatea de lucru in echipa, de a comunica si a
asculta, de a se adapta in cadrul unui grup si a-si imbunatati deschiderea catre
interactiune).
aria emotional-afectiva ( identificarea si descarcarea emotiilor, exprimare afectiva
prin tehnici expresive, dezvoltarea spontaneitatii, a increderii in sine si in abilitatile
proprii).
În ceea ce privește buna funcționare și organizare a,, Atelierului de dezvoltare artistică

și creativă ”, este necesar un regulament pe baza căruia, activitățile artistice și creative să
se desfășoare. Ținând cont de faptul că există un număr mare de membri și activități
ample, participanții trebuie să se conformeze regulilor de ordine interioară. Reglamentul are
la bază criterii necesare desfășurării în bune condiții a activităților artistice, pentru un
confort sporit și un randament bun și se regăsește în anexă.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, propun inițierea unui proiect de
hotărâre -------------------.

Inspector IA
Daniela BUT ARIU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr....... din 28.03.2018
privind aprobarea înființării ,,Atelierului de dezvoltare artistică și creativă” în cadrul
Casei de Cultură Dudeştii Noi
Ţinând cont de necesităţile de dezvoltare cultural-artistică ale comunei Dudeştii Noi şi
dezvoltarea activităţilor culturale,
având în vedre prevederile:
a) art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de Cultură Dudeștii
Noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2014 privind organizarea și desfășurarea
activității Casei de Cultură Dudeștii Noi;
b) art. 4 alin. (2) lit. a) 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. 2281/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 2280/2018,
c) raportul Comisiei de specialitate EDUX a 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,
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin.6, lit.a, punctul 4 și art. 45 alin.
(1) 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,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea „Atelierului de dezvoltare artistică și creativă” în
cadrul Casei de Cultură Dudeştii Noi.
(2) Se aprobă Regulamentul de ordine interioară a ,,Atelierului de dezvoltare artistică
și creativă” în cadrul Casei de Cultură a comunei Dudeștii Noi, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - 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

Camelia MINGEA

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

F2/A1
LL/LL
EX.4
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Anexă
la Hotărârea Consiliului Local
nr. .../27 martie 2018

ATELIER DE DEZVOLTARE ARTISTICA SI CREATIVA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

1.Regulamentul în vigoare este stabilit pentru efectuarea normal a
activităților și ocupațiilor membrilor atelierului artistic, pentru respectarea
ordinii, disciplinei si curățenia în încăperile unde se desfășoară cursurile,
cât și întreținerea în bune condiții a echipamentelor și bunurilor aflate în
custodia responsabilului de curs.
2.Cunoașterea, însușirea și respectarea regulamentului de ordine interioară
al atelierului artistic este obligatorie pentru toate persoanele care
frecventează cursurile: copii și părinți/tutori legali.
3.Prin semnarea formularului de înscriere, fiecare participant se obligă să
respecte prevederile prezentul regulament.
4.Atelierul artistic își va desfășura activitatea în Casa de Cultură –Sala de
lectură , în ziua de miercuri, în intervalul orar :16-19, pe grupe de vârstă.
Instructorul își poate rezerva dreptul de gestionare și modificare a orelor
de funcționare în situații speciale. Aceste modificări fiind aduse la
cunoștiință părinților, în timp util.
5.Înscrierea în cadrul Atelierului, se va face pe baza unui formular de
înscriere care va conține: Numele și prenumele , adresa, numele și nr. de
telefon , alte adrese de contact.
6.Participarea la cursuri este gratuită pentru copii din comuna Dudeștii Noi.
7.În caz de absență, instructorul este anunța cu cel puțin 2 ore înainte de
curs.
8.Cursanții au următoarele drepturi și obligații:
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a)Participanții la curs trebuie să aibă echipament corespunzător, să respecte
regulile de igienă corporală, astfel încât să nu fie o sursă de discomfort pentru
ceilalti.
b)Este interzis accesul cu animale de companie la cursuri și în incinta Casei de
Cultură.
c)Participanții sunt obligați să păstreze curățenia și ordinea în sală.
d)Să respecte instructorii, cât și pe colegii de curs.
e)Să nu părăsească incinta instituției în timpul orei de curs.
f)Să utilizeze cu grijă suporturile și materialele de curs și să le restituie în bună
stare.
g)În caz de deteriorare a materialelor primite gratuit, acestea se vor plăti sau
înlocui cu altele noi de către persoana responsabilă de distrugere.
h) Folosirea telefoanelor mobile este interzisă. Acestea vor fii inchise pe
timpul desfășurării activităților.
9.Părinții/ tutorii legali ai copilului au următoarele drepturi și obligații:
a) Să fie informați despre situația evoluției și comportamentul cursantului.
b) Să-și asume, împreună cu copilul, responsabilitatea pentru orice faptă
desfășurată în timpul cursului.
c)Să-i trateze cu respect și considerație pe instructori și pe ceilalți
participanti.
d)Să aibă disponibilitate pentru rezolvarea posibilelor divergențe pe cale
amiabilă.
e)Persoanele care însoțesc copii la curs nu au acces în sală și nu vor
deranja cursanții și nici pe instructor în timpul alocat cursului.

10.Responsabilitatea instructorului care asigură cursurile Atelierului
artistic:
a)Să îndeplinească sarcinile și obligațiile stabilite prin contractul semnat cu
Primăria comunei Dudeștii noi.
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b)Să cunoască și să aplice în mod adecvat teoriile moderne ale învățării în
vederea construirii unui demers didactic centrat pe copil/cursant în scopul
dezvoltării sale.
c)Să promoveze spiritul de colegialitate și a respectului reciproc între toți
cursanții.
d)Să rezolve pe cale amiabilă conflictele.
e)Să comunice părinților/tutorilor și responsabilului de activități culturale din
cadrul Casei de Cultură, modificarea programului sau suspendarea orelor de
curs.
f)Orele de curs se vor desfășura indiferent de numărul cursanților.
11.În caz de urgență, evacuarea se va face pe ruta din planul de evacuare.
12.Atelierul de dezvoltare artistică are rolul de a învăța copii despre culori și
forme, mărește puterea de concentrare a atenției și îmbogățește vocabularul
copiilor.
13.Regulamentul de ordine interioară este obligatoriu pentru orice persoană
care beneficiază de serviciile cursului.
14.Orice sesizări /reclamații /lămuri /discuții se înaintează conducerii
Primăriei, responsabilului de curs sau responsabilului de activități culturale.
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