
 

Hotărâre pentru modificarea i completarea unor acte normative cu privire la organizarea 

i func ionarea Centrului Na ional al Dansului Bucure ti 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I 

Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului 

Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

(1) La articolul 1, alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Centrul are sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Popișteanu Cristian, nr. 3.” 

(2) La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

“(3) Pentru realizarea obiectivelor sale la nivel local, Centrul poate asigura organizarea și 

funcționarea cu caracter temporar sau permanent a unor birouri, ca unități teritoriale fără 

personalitate juridică, pe baza parteneriatelor cu autorități locale, instituții de invățământ de 

profil sau ONG-uri. Modalitatea de organizare a Birourilor va fi stabilită prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a Centrului.” 

 

 

Art. II 

Hotărârea Guvernului nr. 530/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea i 

func ionarea Centrului Na ional al Dansului Bucure ti, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 533 din 23.06.2005, se modifică după cum urmează: 

(1) La articolul 3, punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ a) organizarea anuală a cel puțin unei sesiuni de selecţie pentru programele și proiectele 

coregrafice care vor fi produse sau coproduse de Centru, conform normelor metodologice 

aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identitații naționale, la propunerea Centrului;” 
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(2) La articolul 3, punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“c) editarea și publicarea de cărţi, albume, reviste de specialitate şi a altor materiale de 

informare, potrivit obiectului său de activitate;” 

(3) Articolul 5 se abrogă. 
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