
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PĂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
 al Căminului Cultural “ Vasile Voiculescu “al comunei Pârscov 

Consiliul Local al comunei Pârscov , 
Având în vedere : 

o expunerea de motive a primarului comunei Pârscov, nr. 7099/04.10.2019 ;  
o raportul de specialitate al Directorului de Cămin cultural  nr.7100/04.10.2019  

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 
Cultural al comunei Pârscov, 

o avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Pârscov , 
înregistrate la nr.7405/21.10.2019; 

o prevederilor art. 6 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr.l18/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
prevederilor Ordinului nr.2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, 

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a ,alin.7 lit.d şi 243 alin.1 lit. a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural Vasile 

Voiculescu  din comuna Pârscov, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Primarul comunei 
Pârscov si Directorul  Căminului Cultural Vasile Voiculescu al comunei Pârscov. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare şi se va comunica 
persoanelor interesate prin grija secretarului general al  comunei Pârscov. 

Presedintele sedinței , 
Consilier Eugenia Mihăescu 

 
Pârscov, 24.10.2019. 
Nr.38. 
 

Contrasemneaza, 
Secretar general Neculai Calen 

 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de 24.10.2019 
,cu respectarea prevederilor art.139 lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ,cu un numar de voturi ____ pentru ,____abtineri ; si  ____voturi   impotriva , din numarul 
total de 15 consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta  
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