ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.9/21.01.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Căminelor culturale de pe raza oraşului Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţa
ordinară,
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Căminelor culturale de pe raza oraşului Baia de Arieş;
raportul de specialitate nr. 181/2016 al Biroului tehnic, programe- proiecte;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specilaitate nr.1 si 3 din cadrul consiliului
local, precum si amendamentul comisiei de specialitate nr.3, care prevede scutirea
de la plata taxelor adunarile partidelor ploitice si adunarile cultelor religoase;
Având in vedere:
- titlul IX , cap.IX art. 486 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal;
-art. art.6 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare,
-anexa 1 din Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale,
-art.5 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- art.36 alin.(2) lit. c) şi d), alin.(6) lit.a) pct. 1şi 4 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;
In temeiul art.36 alin.(2) lit. c) şi d), alin.(6) lit.a) pct. 1şi 4, ale art.45 si art.115
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminelor
culturale, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se stabileşte taxa de închiriere a Căminelor culturale pentru nunţi,
botezuri, alte evenimente etc, după cum urmează:
-pentru nunţă - 500 lei/24 de ore;
-pentru botez – 200 lei/24 ore;
-pentru majorate sau alte evenimente: 70 lei/eveniment;
-pentru parastas, pomană înmormântare: 50 lei/zi.
Taxa de închiriere şi taxa de garanţie se vor plăti anticipat la data încheierii şi
semnării contractului de închiriere.

Art.3. Închirierea spaţiilor din Căminelor culturale se va efectua în baza unui
contract de închiriere conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se stabileşte taxa de garanţie pentru închirierea căminelor culturale,
după cum urmează:
a)în sumă de 150 lei – garanţia la programarea sălii pentru nuntă sau botez;
b)în sumă de 50 lei – garanţia la programarea sălii pentru, spectacole, bal,
majorate, parastase sau alte evenimente.
Taxa de garanţie se va restitui chiriaşului după predarea în stare bună a
imobilului la expirarea perioadei de închiriere.
Art.5. Sunt scutite de plata taxei de închiriere adunările publice organizate de
primărie, serbările şcolare, repetiţiile pentru programele artistice, adunarile partidelor
plitice si adunarile cultelor religoase.
Art.6. Veniturile realizate din închirierea spatiilor din incinta căminelor
culturale sunt venituri ce vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare
pentru întreţinerea sediului căminelor culturale (energie electrică, combustibil, etc.)
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Serviciului financiar-contabil;
Compartimentului impozite si taxe;
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

ANEXA nr.1 LA H.C.L. Nr. 9/ 21.01.2016
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Căminelor culturale
de pe raza oraşului Baia de Aries
CAP. 1 Dispoziţii generale
ART. 1 Căminele culturale de pe raza orasului Baia de Aries , sunt instituţii publice de
cultură, fara personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcţionează sub autoritatea
consiliului local al orasului Baia de Aries, finanţate din bugetul local.
ART. 2 Căminele culturale de pe raza orasului Baia de Aries îşi desfăşoară activitatea
în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi ale propriului regulament de
organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru, respectiv O.U.G. nr. 118
din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. 2 Obiectul de activitate
ART. 3 Căminele Culturale îşi desfăşoară întreaga activitate respectând principiile de
bază care guvernează activităţile specifice aşezămintelor culturale, respectiv:
a) principiul protejării patrimoniului cultural tradiţional, a valorilor care aparţin moştenirii
culturale;
b) principiul accesului liber la instruire şi educaţie permanentă;
c) principiul identităţii culturale, potrivit căruia se asigură protejarea şi punerea în valoare a
moştenirii culturale şi promovarea în circuitul naţional a valorilor spiritualităţii comunităţii
locale;
d) principiul libertăţii de creaţie;
e) principiul primordialităţii valorii, asigurându-se condiţiile morale şi materiale în vederea
afirmării creativităţii şi susţinerii talentului;
f) principiul autonomiei culturii şi artei;
g) principiul nediscriminării, care asigură accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor
comunităţii locale la cultura şi educaţie permanentă, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă,
sex, etnie sau religie, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţii locale, în toată
diversitatea ei;
ART.4 În Căminele culturale de pe raza orasului Baia de Aries se pot iniţia si
desfăşura proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică
etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale
patrimoniului cultural naţional şi universal;
c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri,
inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi interjudeţene;
d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau
permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie
ţărănească;
g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;
h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.

CAP. 3 Patrimoniul
ART.5 (a) Patrimoniul căminului cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra
unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii
administrativ-teritoriale, pe care le administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea
privată a instituţiei.
(b) Patrimoniul căminului cultural poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii,
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de
bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane
juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
(c) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea căminului cultural se gestionează
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea primăriei fiind obligată să aplice măsurile
de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.
CAP. 4 Administrare
ART. 6 Activitatea Căminului Cultural este asigurată şi coordonată de către o persoană
angajată a Primăriei Baia de Arieş cu atribuţii de administrare a căminelor culturale.
CAP. 5 Bugetul de venituri şi cheltuieli
ART. 7 (1)Căminul cultural este finanţat din venituri proprii şi din alocaţii de la
bugetul local.
(2) Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de căminul cultural,
şi anume:
a) încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci;
b) închirieri de săli şi bunuri;
c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative;
d) prestarea altor activităţi sau servicii culturale, de educaţie permanentă etc., în
conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
CAP. 6 Dispoziţii finale
ART. 8 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se completează de drept cu
actele normative în vigoare. Modificările şi completările ulterioare ale prezentului regulament
se vor face prin hotărâre a Consiliului local.
ART.9 Schimbarea destinaţiei spaţiilor în care funcţionează Căminul cultural se poate
face numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART.10 Patrimoniul administrat de Căminul cultural, în regim de proprietate publică
sau privată, după caz, dreptul de dispoziţie asupra acestuia avându-l numai Consiliul local,
conform normelor în vigoare.
ART.11 Reorganizarea sau desfiinţarea Căminului cultural se face prin hotărâre a
Consiliului local, în conditiile legii.

