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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i adresa nr. 328/ 14 martie 2013 a directorului
executiv al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare i avizele favorabile ale comisiei juridice
i de disciplin i ale comisiei de înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;

zând Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 35/ 2003 privind înfiin area Revistei
de cultur  „Nord Literar” Baia Mare;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RE:

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare al Revistei de cultur  „Nord
Literar” Baia Mare, conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Cu data prezentei se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 177/
18.12.2007 de aprobare a Regulamentului de organizare i func ionare a Revistei de cultur  „Nord
Literar” Baia Mare.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 26 martie
2013. Au fost prezen i 33 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 martie 2013
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Anex  la HCJ MM nr. 50 din 26 martie  2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE

I. DISPOZI II GENERALE
Art.1. Revista de cultur  „Nord Literar”, înfiin at  prin Hot rârea de Consiliu Jude ean

Maramure  nr. 35 din 22 aprilie 2003, este institu ie public  de cultur , cu personalitate juridic , în
subordinea Consiliului Jude ean Maramure .

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE A INSTITU IEI
Art.2. Obiectul de activitate const  în:
a) Editarea i difuzarea revistei „Nord Literar”, publica ie de literatur , cultur i

spiritualitate na ional i universal ;
b) Editarea i difuzarea, sub egida revistei, de suplimente tematice sub form  de carte,

pliante sau alte materiale cu caracter literar, de interes local sau na ional;
c) Organizarea de activit i culturale, literare sau tiin ifice: colocvii, simpozioane,

conferin e, întâlniri cu colaboratorii i cititorii revistei;
d) Organizarea „Zilelor revistei Nord Literar” i acordarea premiilor literare ale revistei;
e) Participarea la activit i cultural-literare  pe plan local, na ional i interna ional.
Art.3. Revista de cultur  „Nord Literar” face parte din sistemul institu iilor de cultur  din

subordinea Consiliului Jude ean Maramure .
Art.4. Revista de cultur  „Nord Literar” este finan at  de Consiliul Jude ean Maramure

prin alocarea unui buget anual propriu, precum i din venituri proprii, dona ii i sponsoriz ri.
Art.5. Pe frontispiciul revistei se va men iona: APARE SUB EGIDA CONSILIULUI

JUDE EAN MARAMURE . Pre edinte (numele pre edintelui aflat în func iune).
Art.6. Revista Nord Literar este  editat  de ASOCIA IA SCRIITORILOR BAIA MARE.

Fondator: S luc HORVAT.

III.  STRUCTURA I PERSONALUL
Art.7. Revista de cultur  „Nord Literar” ca institu ie public  de cultur  are urm toarea

structur  organizatoric :
a) Consiliul consultativ ca organ reprezentativ cu rolul de a oferi solu ii i propuneri

privind strategia managerial i redac ional  a institu iei;
b) Conducerea executiv ;
c) Colegiul de redac ie al revistei.

Art.8. Consiliul consultativ este alc tuit din:
- Pre edinte: reprezentatul conducerii executive a Consiliului Jude ean (pre edintele sau

vicepre edintele în subordinea c ruia se afl  institu ia);
- Secretar: (directorul executiv al revistei);
- 5-7membri (directorul revistei, delegatul Consiliului Jude ean, reprezentan i ai institu iilor

de cultur ).
Art.9. Colegiul consultativ se nume te prin hot râre de Consiliu jude ean.
Art.10. Consiliul consultativ are urm toarele atribu ii:
a) Stabile te, împreun  cu Colegiul de redac ie, strategia, profilul i politica editorial  a

revistei;
b) Solicit  Colegiului de redac ie inform ri i rapoarte privind activitatea revistei;
c) Avizeaz  planul anual de activitate al revistei i al Colegiului de redac ie;
d) Propune m suri de îmbun ire a con inutului i profilului revistei.
Art.11. Consiliul consultativ se întrune te anual sau atunci când este necesar. Convocarea

se face de c tre secretarul consiliului consultativ.
Art.12. Activitatea executiv a Revistei de Cultur  Nord Literar este asigurat  de directorul

executiv.
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Art.13. Directorul executiv are urm toarele atribu iuni:
- este ordonator de credite i r spunde de întreaga activitate economic ,  financiar-contabil

i managerial ;
- nume te i revoc  din func ie personalul revistei (cu excep ia directorului - redactorul ef );
- întocme te i propune spre aprobarea  Consiliului Jude ean proiectul de buget de venituri i

cheltuieli al institu iei i r spunde de executarea acestuia;
- întocme te i propune spre aprobarea Consiliului Jude ean, organigrama i  statul de

func iuni ale institu iei;
- încheie i semneaz  contracte economice i de colaborare sau alte acte i documente cu

caracter  oficial;
- reprezint  revista în raport cu alte institu ii sau persoane fizice;
- întocme te fi a postului pentru personalul institu iei.
Art.14. Pentru executarea unor atribu iuni tehnice i administrative, Revista poate angaja

personal de specialitate: secretar de redac ie, tehnoredactor, economist, personal de serviciu, etc.
Art.15. Structura personalului i num rul de posturi se stabilesc prin  organigram i statul

de func ii aprobate de Consiliul Jude ean. Având în vedere specificul activit ilor redac ionale i
num rul limitat de posturi aprobate, personalul de redac ie poate fi încadrat pe norme frac ionate.

IV. ACTIVITATEA REDAC IONAL
Art.16. Activitatea redac ional  se realizeaz  de c tre un Colegiu de redac ie format din:

- Director (redactor ef);
- Redactor ef adjunct;
- Secretar general de redac ie;
- 3-5 redactori.

Directorul executiv face parte de drept din Colegiul de redac ie.
Art.17. Colegiul de redac ie:

- stabile te structura i rublicile fiec rui num r;
- selecteaz i propune spre publicare materialele sosite la redac ie;
- r spunde de  calitatea i valoare  materialelor publicate i a revistei în întregul ei;
- asigur  corectitudinea materialelor publicate;
- stabile te colaboratorii i comunic  cu ace tia;
- r spunde de  redactarea i apari ia la timp a fiec rui num r;
- prezint  consiliului consultativ  rapoarte i inform ri privind activitatea redac ional ;
- propune m suri care s  duc  la sporirea calit ii revistei.

Art.18. Atribu iunile fiec rui membru al colegiului de redac ie se stabilesc prin fi a postului.

V. DISPOZI II FINALE
Art.19. Directorul executiv i directorul (redactor ef) se numesc  de c tre Consiliul

Jude ean, cu avizul Colegiului director al Asocia iei Scriitorilor Baia Mare.
Art.20. Condi iile cerute pentru ocuparea acestor posturi se stabilesc prin fi a postului.
Art.21. Revista este editat  în format ziar. Apare lunar. Cuprinde 16 – 24 pagini.

     Art.22. Sediul revistei este asigurat  de c tre Consiliul Jude ean  în incinta Palatului
administrativ.
 Art.23 Colegiul consultativ poate aviza aderarea revistei „Nord Literar” la Uniunea

Scriitorilor din România.
Art.22. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure

nr. 50 din  26 martie 2013.
Începând cu aceasta dat  se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean nr 177 din 18.12.2007 de

aprobare a Regulamentului de organizare i func ionare a  Revistei de Cultur  „Nord Literar” Baia
Mare.

DIRECTOR EXECUTIV,
luc HORVAT


