ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___
din _____ 2022
privind: schimbarea denumirii Teatrului de Păpuși “Gulliver” în Teatrul pentru
Copii și Tineret “Gulliver”
Iniţiator: Primar, Ionuț Florin Pucheanu
Consiliul

local

al

municipiului

Galaţi,

întrunit

în

şedinţă

ordinară/extraordinară/de îndată în data de ...........................2022;
Având în vedere expunerea de motive nr................./................ 2022, a iniţiatorului
- Primar, Ionuț Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. ..................../........................2022, al
Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și Serviciului Juridic și
Legalitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice,
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;
Având în vedere Avizul nr………./ ……………….al Comisiei de atribuire de denumiri
a judeţului Galaţi;
Având în vedere solicitarea primită din partea Teatrului de Păpuși ”Gulliver”
Galați și înregistrată la Registratura Municipiului Galați cu nr. 6698/12.01.2022;
Având în vedere prevederile art. 2 lit.”d” şi art. 3 alin. 1 din OG nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.
21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. ”d" din Codul
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 139 alin. 1 din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă schimbarea denumirii Teatrului de Păpuși “Gulliver” în Teatrul
pentru Copii și Tineret “Gulliver” .
Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei
hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul general al municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMAR
Referat de Aprobare
Nr. ________din________2022
Teatrul de Păpuși ”Gulliver” este instituție publică de spectacole pentru copii, cu
personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Galați.
Acesta este primul și singurul teatru pentru copii din Galați, cu o istorie consolidată în aproape
70 de ani de existență, timp în care a susținut o activitate artistică remarcabilă,

prin

numeroasele spectacole montate, misiuni culturale, proiecte dar și festivaluri de teatru la care a
participat sau pe care le-a organizat.
În prezent, repertoriul teatrului cumulează peste 30 de spectacole variate și interactive,
printre care: ”Vrăjitorul din Oz”, ”Mica Sirenă”, ”Păcală”, ”Crăiasa Zăpezilor”, ”Tom Degețel”,
”Cenușăreasa”, ”Capra cu trei iezi” ș.a. Oferta artistică a teatrului s-a îmbogățit și cu
spectacole pentru tineri, de exemplu ”Pasărea măiastră”, ”O noapte furtunoasă”, ce vizează un
nou public, nu se mai rezumă doar la copii.
Se conturează, astfel, necesitatea de consolidare a ofertei artistice a teatrului cu noi
titluri, adaptate unor categorii de vârste care sunt insuficient acoperite de teatrele de
repertoriu din județul Galați, respectiv preadolescenții, adolescenții și tinerii. Este necesar un
repertoriu care să îi apropie pe tineri de teatru, categorie de public destul de neglijat de
teatrele de repertoriu, deși nevoia acestora de a intra în contact cu un act cultural calitativ este
mare. Se impune, așadar, modificarea denumirii actuale a Teatrului de Păpuși ”Gulliver” în
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Gulliver” și poziționarea ca atare în rândul spectatorilor,
reușind, astfel, acoperirea unei nișe de public deficitare în orașul nostru.
Prin solicitarea, înregistrată la Registratura Municipiului Galaţi cu nr. 6698/12.01.2022,
directorul Teatrului de Păpuși „Gulliver” din Galaţi solicită schimbarea denumirii instituţiei în
Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver”.
Instituţia de cultură se va afla, în continuare, în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Galaţi, beneficiind de finanţare de la bugetul local.
Având in vedere cele menționate anterior, se propune Consiliului Local al municipiului
Galaţi aprobarea schimbării denumirii Teatrului de Păpuși „Gulliver”, în Teatrul pentru Copii și
Tineret „Gulliver”.
Primar,
Ionuț Florin PUCHEANU

ROMÂNIA
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA
Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. _______/________2022
privind schimbarea denumirii Teatrului de Păpuși “Gulliver” în
Teatrul pentru Copii și Tineret “Gulliver”

Teatrul de Păpuși ”Gulliver” este instituție publică de spectacole pentru copii, cu
personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Galați.
Acesta este primul și singurul teatru pentru copii din Galați, cu o istorie consolidată în
aproape 70 de ani de existență, timp în care a susținut o activitate artistică remarcabilă,
prin numeroasele spectacole montate, misiuni culturale, proiecte dar și festivaluri de
teatru la care a participat sau pe care le-a organizat.
În prezent, repertoriul teatrului cumulează peste 30 de spectacole variate și
interactive, printre care: ”Vrăjitorul din Oz”, ”Mica Sirenă”, ”Păcală”, ”Crăiasa
Zăpezilor”, ”Tom Degețel”, ”Cenușăreasa”, ”Capra cu trei iezi” ș.a. Oferta artistică a
teatrului s-a îmbogățit și cu spectacole pentru tineri, de exemplu ”Pasărea măiastră”, ”O
noapte furtunoasă” (refacerea realizată în anul 2020), piese ce îmbină jocul actoricesc cu
mânuirea păpușilor, cu dansul contemporan și alte elemente specifice, ce vizează un nou
public, nu se mai rezumă doar la copii.
Se conturează, astfel, necesitatea de îmbogățire și consolidare a ofertei artistice a
teatrului cu noi titluri, adaptate unor categorii de vârste care sunt insuficient acoperite de
teatrele de repertoriu din județul Galați, respectiv preadolescenții de 10 - 14 ani, dar și
adolescenții și tinerii de 14 - 20 ani. Astfel, este necesar un repertoriu care să îi apropie
pe tineri de teatru, categorie de public destul de neglijat de teatrele de repertoriu, deși
nevoia acestora de a intra în contact cu un act cultural calitativ este mare. Este perioada
în care copiii și tinerii își conturează interesele, aptitudinile și concepțiile morale, iar
teatrul poate juca rolul de educator non-formal.
Se impune, așadar, modificarea denumirii actuale a Teatrului de Păpuși ”Gulliver”
în Teatrul pentru Copii și Tineret ”Gulliver” și poziționarea ca atare în rândul
spectatorilor, reușind, astfel, acoperirea unei nișe de public deficitare în orașul nostru.
Prin

solicitarea,

înregistrată

la

Registratura

Municipiului

Galaţi

cu

nr.

6698/12.01.2022, directorul Teatrului de Păpuși „Gulliver” din Galaţi solicită schimbarea
denumirii instituţiei în Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver”.

Instituţia de cultură se va afla, în continuare, în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Galaţi, beneficiind de finanţare de la bugetul local.
Având in vedere cele menționate anterior, se propune Consiliului Local al
municipiului Galaţi aprobarea schimbării denumirii Teatrului de Păpuși „Gulliver”, în
Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver”.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Teatrului de Păpuși
“Gulliver” în Teatrul pentru Copii și Tineret “Gulliver” întruneşte condiţiile legale pentru
a fi supus dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Galaţi, în condițiile prevederilor
art. 3 alin. 1 din OG nr. 63/2002 numai cu avizul Comisiei de atribuire de denumiri a
judeţului Galaţi.
Temei legal:
-

prevederile art. 2 lit. “d” si art. 3 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

-

dispozițiile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. ”d" din Ordonanța de urgență a
Guvernului

nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;
-

prevederile art. 8

alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii
de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv
Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor
Cristi Marian Ochiu

Şef Serviciul Învățământ, Cultură,
Sport, Culte, Sănătate și Evenimente
Anca Reves

Întocmit,
Monica Băraru

Avizat juridic
Serviciul Juridic şi Legalitate
c.j. Aurelian Ștefan

