
CENTRU CULTURAL SI DE CREATIE AL ORASULUI SIMERIA 

Nr. 2  / 20.01.2020 

RAPORT 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea  bugetului de venituri si  cheltuieli  a 

Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria pentru anul 2020 
 

Subsemnata Albu Anca, având funcţia de manager al Centrului  Cultural 

si de Creatie al orasului Simeria, avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

 

- Ordinul nr.2193/2004  privind aprobarea regulamentulor- cadru de  

organizare si functionare a asezamintelor culturale; 

- Legea 118/2006 privind infiintarea,organizarea si desfasurarea 

activitatii asezamintelor culturale; 

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

aduc la cunostinta urmatoarele: 

- la constituire bugetului s-a avut in vedere: 

- calendarul de activitati culturale, 

- numarul mare al persoanelor implicate in desfasurarea activitatilor 

din cadrul centrului cultural si de creatie, pe ateliere de lucru, pe diferite 

specializari, 

-  cheltuieli reprezentand materiale pentru  reparatii la cladirile in 

care ne desfasuram activitatea cat si a drumului de acces, 

- cheltuieli privind utilitatile, 

- cheltuieli privind colaboratorii si salariatii centrului cultural si de 

creatie. 

- cheltuieli aferente Centrului de zi persoane varstnice. 

 

Conform celor mentionate mai sus bugetul propus pentru anul 2020 al 

Centrului Cultural si de Creatie al orasului Simeria are urmatoarea componenta: 

 

Bugetul de venituri este  alcatuit din urmatoarele surse de finantare: 

 

1. Subventie de la bugetul local al Primariei orasului Simeria, in suma de  

600 mii lei. 

2. Venituri proprii in suma de 50,00 mii lei. 

 

Bugetul de cheltuieli cuprinde: 

 

1. Cheltuieli de personal – in suma de 130,00 mii lei 

2. Bunuri si servicii – in suma de  520,00 mii lei 

 



Avand in vedere ca in subordinea  Consiliului Local Simeria  s-a infiintat 

Centru Cultural si de Creatie, in vederea efectuarii operatiunilor de incasari si 

plati, consider ca prezentul proiect de hotarare indeplineste conditiile de 

necesitate si oportunitate prevazute de lege pentru  a fi inaintat spre dezbatere si 

aprobare Consiliul Local. 

 

 

MANAGER, 

ALBU ANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 1403 DIN  03.02.2020  

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  a 

Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pentru anul 2020 
 

 

 
Subsemnata Blaga Julieta Catiţa, director executiv în cadrul Primăriei oraşului 

Simeria, in urma raportului depus, de catre managerul Centrului Cultural si de Creatie 

al orasului Simeria, la sediul Primăriei Simeria , având în vedere prevederile legale 

cuprinse în : 

 

- Ordinul nr.2193/2004  privind aprobarea regulamentulor- cadru de organizare şi 

funcţionare a asezămintelor culturale; 

- Legea 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 
aduc la cunoştinţă urmatoarele: 

 

 

Ţinând cont de situaţia financiară la  începutul anului 2020 şi de necesităţile  

Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, bugetul de venituri şi cheltuieli    

atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli  este în sumă de 650,00 mii lei, 

din care suma de 50,00 mii lei reprezintă venituri proprii, iar diferenţa de 600,00 mii 

lei, propun  să se aloce din bugetul local, aceasta fiind  necesară pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţilor curpinse în calendarul de activităţi pentru anul 2020. 

          Detalierea veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2020 şi a estimărilor pentru 

anii 2021-2023, precum şi calendarul activităţilor culturale  se regăsesc în anexele 1 si  

2  la prezentul raport .  

 

Considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de 

necesitate şi oportunitate prevazute de lege pentru  a fi înaintat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BLAGA JULIETA CATIŢA 


