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HOTĂRÂREA nr. 60/29.03.2017 
 privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 al Muzeului Național al Banatului 
 

Consiliul Judeţean Timiş, 
          Având în vedere Expunerea de motive nr. 3989/07.03.2017 a Președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul Călin - Ionel Dobra și Raportul nr. 4435/14.03.2017 al 
Direcţiei Organizare și Control – Serviciul Organizare prin care se propune aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Banatului, 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi colecţiilor 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Timiş,   
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi  alin. (5)  lit. a) pct. 4  şi  art. 97 din   
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1 -  Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al 

Banatului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Timiș nr. 162/2011 privind aprobarea regulamentelor de 
organizare și funcționare ale instituțiilor publice de cultură de interes județean. 

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Muzeul Național 
al Banatului. 

Art.4 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Timiş şi pe site-ul 
propriu şi, totodată, se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
- Direcției Organizare și Control; 
- Muzeului Național al Banatului. 
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