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HOTĂRÂREA nr. 25/2017 

privind aprobarea înfiinţării Centrului Cultural Vetiș   

 

 

            Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, 

domnul Iuliu Ilyes, raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al 

aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate al consiliului local 

Vetiș, 

          În conformitate cu prevederile: art.1, art.2 alin.(2) şi (3), art.5 și art.6 din O.U.G. nr. 

118/2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezămintelor 

culturale,  

          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), lit.e), alin.(3), lit. b), alin.(6), lit. a), pct. 4., 

art.123, alin.(1) şi art. 45, alin (3) din Legea nr.215/2001 republicată, actualizată privind 

administraţia public locală,  

          Consiliul local al comuneiVetiș, întrunit în şedinţă ordinară azi 26.04.2017 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

     Art. 1  Se aprobă înfiinţarea Centrului cultural al comunei Vetiș, așezământ cultural fără 

personalitate juridică, ca și compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,  conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006, actualizată, 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale. 

     Art. 2 Sediul Centrului cultural al comunei Vetiș se stabilește în localitatea Vetiș, strada 

Prinicpală nr. 426.  

     Art. 3  (1) Finanţarea Centrului cultural al comuneiVetiș se asigură de la bugetul local al 

comuneiVetiș. 

     (2) Sumele rezultate din încasările proprii și din sponzorizări se fac venituri la bugetul local și 

se vor realoca activității centrului.  

     Art. 4 (1) Se aprobă preluarea în administrarea Centrului cultural a clădirilor căminelor 

culturale dinVetiș, din Oar și din Decebal. 

     (2) Se aprobă preluarea în gestiunea Centrului cultural a tuturor bunurilor aflate la căminul 

cultural dinVetiș, din Oar și din Decebal. 

      Art. 5 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului cultural al 

comunei Vetiș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Vetiș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Primarului comunei Vetiș, 

- Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a județului Satu Mare,  

- Instituţiei Prefectului județului Satu Mare 

și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primărei Vetiș și prin postare pe pagina de 

internet oficială a comuneiVetiș. 

 

 

Vetiş la 26.04.2017 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        

         BODNAR OTTO-SANDOR                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                       S E C R E T A R 

                 ANCA-MARIA POP 

 

 

Total consilieri  15 , Prezenti 12, Pentru  12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi 

 

 

ANEXA  

 

 

 

REGULAMENT 

de Organizare şi Funcţionare 

al Centrului cultural al comunei Vetiș 

 

 

 

Capitolul I.    Dispoziţii generale 

 

     Art. 1   
     Centrul cultural al comunei Vetiș este un așezământ cultural de interes local, fără 

personalitate juridică, înființat și organizat ca și compartiment în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Vetiș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, actualizată, 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezămintelor culturale,  

     Art. 2   
     Centrul cultural al comunei Vetiș îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

     Art. 3  
     Centrul cultural al comunei Vetiș  își are sediul în comuna Vetiș, str. Principală nr. 426. Toate 

actele, anunţurile, publicaţiile, pliantele elaborate de Centrul cultural vor conţine denumirea 

completă a instituţiei şi indicarea sediului.  

 

Capitolul II.     Scopul şi obiectul de activitate 

 

     Art. 4  
      Centrul cultural al comunei Vetiș își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe 

și proiecte culturale aprobate de autoritatea locală, iniţiază şi desfăşoară programe în domeniul 

culturii tradiţionale şi a promovării valorilor culturale şi artistice, urmărind realizarea 

următoarelor obiective :     



     a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală; 

    b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a 

culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial. 

     Art. 5  
     (1) În scopul realizării obiectivelor prevazute la art. 4, Centrul cultural poate organiza și 

desfășura activități de tipul: 

     a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, 

târguri, zile ale localităților, spectacole și altele asemenea; 

     b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii 

editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau informativ; 

     c) conservării, cercetării și punerii în valoare a mesteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor 

locale; 

     d) dezvoltarea parteneriatelor şi schimburilor culturale pe plan local, naţional şi internaţional; 

     e) organizării de rezidențe artistice. 

    (2) Centrul cultural se poate asocia cu instituții similare sau organizații neguvernamentale în 

scopul desfășurării unor activități culturale de tipul celor prevăzute la alin. (1). 

 

Capitolul III.     Patrimoniul 

 

     Art. 6       
     1) Centrul cultural are în administrare clădirile căminelor culturale din localitățile Vetiș, Oar 

și Decebal. 

    (2) Centrul cultural are în gestiune toate bunurile aflate la căminele culturale din localitățile 

Vetiș, Oar și Decebal. 

    (3) Centrul cultural are în gestiune toate bunurile și fondul de carte ale bibliotecii comunale. 

   (4)  Patrimoniul administrat și gestionat de Centrul 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 publice ale administraţiei locale, a unor persoane 

juridice de drept public sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. 

     Art. 7  
      Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului cultural al comunei Vetiș se 

gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, personalul centrului fiind obligat să aplice 

măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. 

 

Capitolul IV.     Personalul şi conducerea 

 

     Art. 8   
     (1) Funcționarea Centrului cultural al comunei Vetiș se asigură prin activitatea personalului 

angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, conform 

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobate de consiliul 

local al comunei Vetiș, în funcții de specialitate și administrative, precum şi prin activitatea unor 

persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte 

încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza 

unor convenţii reglementate de Codul civil. 

    (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face 

pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. 

    (3) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale 

personalului Centrului cultural se realizează în condiţiile legii.  

    (4) Atribuţiile personalului încadrat în cadrul Centrului cultural al comunei Vetiș sunt stabilite 

prin fişa postului. 

     Art. 9 

     Orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a Centrului cultural al comunei Vetiș 

se aprobă prin hotărâre a consiliului local Vetiș, adoptată în condițiile legii. 



 

Capitolul V.     Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

     Art. 10    
      Finanţarea Centrului cultural al comunei Vetiș se realizează în principal de la bugetul local, 

prin sume destinate actitivăților culturale, aprobate prin hotârâre de consiliu local.   

     Art. 11  
(1) Veniturile realizate din  încasări provenite în principal din:  

a) încasări din vânzări de bilete la spectacole, concerte, proiecţii filme, expoziţii; 

b) închirieri de spaţii, bunuri şi alte materiale de practică culturală; 

c) editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, 

din domeniul culturii populare şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

d) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte 

instituţii din ţară şi străinătate, 

se fac venituri la bugetul local al comunei, conform prevederilor legale și se redistribuie pentru 

finanțarea activităților Centrului cultural, urmând a fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte 

culturale, dezvoltarea bazei materiale, întreţinerea bunurilor mobile şi imobile,  reparaţii şi 

investiţii, etc. 

      Art. 12  

      (1) Centrul cultural al comunei Vetiș  poate folosi pentru desfăşurarea activităţii bunuri 

materiale şi fonduri bănești, primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de donaţii şi 

sponsorizări, cu respectarea dispozitiilor legale. 

      (2) Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condițiile alin. (1) se 

fac venituri la bugetul local al comunei, conform prevederilor legale și se redistribuie pentru 

finanțarea activităților Centrului cultural, urmând a fi folosite pentru destinațiile pentru care au 

fost acordate de donator sau sponzori. 

      (3) Bunurile materiale primite de Centrul cultural al comunei Vetiș în condiţiile alin. (1) se 

înregistreaza în contabilitatea comunei Vetiș și se preiau în administrare sau gestionare de 

Centrul cultural..     

 

Capitolul VI.     Dispoziţii finale 

 

      Art. 13  

      Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 

      Art. 14 

      Orice modificări şi completări a prezentului Regulament vor fi supuse aprobării  consiliului 

local al comunei Vetiș. 

Art. 15 

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Centrul cultural al comunei Vetiș 

intră în vigoare cu data adopării lui de către consiliul local al al comunei Vetiș. 

 

 

 

 

 


