ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAROAFA

REGULAME

T

de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural Garoafa, judeţul Vrancea

Cap. 1
Dispoziţii generale

Art.1.(1) Căminul Cultural Garoafa, judeţul Vrancea, denumit în continuare Căminul
Cultural, este o instituţie publică de cultură, fără personalitate juridică, fără scop lucrativ,
care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Garoafa, finanţată din venituri proprii
şi din alocaţii de la bugetul local.
(2) Căminul Cultural poate avea filiale în unele dintre satele componente ale comunei.
Art.2. Căminul Cultural îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în
temeiul regulamentului-cadru, respectiv OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.3. Căminul Cultural are sediul în imobilul situat în comuna Garoafa, satul Garoafa,
judeţul Vrancea.
Cap. 2
Obiectul de activitate
Art.4. Căminul Cultural 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 cultură şi educaţie permanentă, indiferent de rasă,
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naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a
comunităţii locale, în toată diversitatea ei.
Art.5. Căminul Cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 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 şi susţinerea interpreţilor şi formaţiilor artistice de amatori, a unor
concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării interpreţilor şi formaţiilor la manifestări
culturale interjudetene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului;
d) organizarea şi susţinerea activităţii de documentare şi realizare a expoziţiilor
temporare, elaborarea şi editarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a
publicului;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea unor cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, de artă plastică, de artă
fotografică şi de gospodărie ţărănească;
g) organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională continuă.
Art.6. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale specifice Căminul Cultural are următoarele
atribuţii principale:
a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, respectiv: cursuri de
cultură generală; cursuri de perfecţionare; programe de iniţiere şi dezvoltare a
aptitudinilor creative individuale şi de grup (artistice, tehnico-aplicative, ştiinţifice etc.);
cercuri de teatru, film, artă plastică etc.; programe de reconversie profesională; cercuri
tehnico-aplicative; seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde; activităţi pentru persoane
defavorizate; cursuri de perfecţionare etc.; alte forme de pregătire/perfecţionare în
instituţii similare din ţară şi din străinătate.
b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice, de petrecere a timpului liber şi de
divertisment;
c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia
populară contemporană locală;
d) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a
valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului
naţional şi universal;
e) organizează şi/sau susţine interpreţii şi formaţiile artistice de amatori, organizează
concursuri şi festivaluri artistice, susţine participarea interpreţilor şi formaţiilor la
manifestări culturale la nivel local, zonal sau naţional;
f) propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie
protejate;
g) organizează şi/sau susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente,
elaborează şi editează monografii şi lucrări de prezentare culturală şi turistică;
h) difuzează filme artistice şi documentare;
i) organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească;
desfaşoară activităţi turistice, agroturistice, de turism cultural şi tehnico-aplicative în
cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi formaţii/ansambluri artistice;
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j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională
continuă;
k) participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
l) desfăşoară şi alte activităţi, în conformitate cu obiectivele specifice şi cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.7. În exercitarea atribuţiilor care îi revin şi în realizarea activităţilor specifice, cât şi
pentru optimizarea activităţii proprii, în folosul comunităţii locale, Căminul Cultural
colaboreaza cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Vrancea şi Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii de
specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi
cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice,
religioase etc.).
Cap. 3
Patrimoniul
Art.8. (1) Patrimoniul Căminului Cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra unor
bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, pe care
le are în folosinţă în condiţiile legii.
(2) Patrimoniul propriu pe care îl are în folosinţă este determinat şi definit de către
Consiliul Local Garoafa, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Patrimoniul pe care Căminului Cultural îl are în folosinţă 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, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din
ţară sau din străinătate.
(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în folosinţa Căminului Cultural se gestionează
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, instituţia fiind obligată să aplice măsurile de
protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.
Cap. 4
Personalul
Art.9. (1) Activitatea Căminului Cultural este asigurată şi coordonată de către un
referent,
încadrat potrivit reglementărilor în vigoare, persoana încadrată în această funcţie având
calitatea personal contractual.
(2) Încadrarea referentului se face de către Consiliul Local, pe bază de concurs, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Căminul Cultural poate să se folosească,
în condiţiile legii, de colaboratori, respectiv de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar şi universitar, de experţi din ţară şi străinătate, după caz, precum şi de
personal auxiliar.
Art.10. (1) Structura organizatorică şi statul de funcţii sunt aprobate de Consiliul Local.
(2) Atribuţiile personalului încadrat la Căminul Cultural sunt prevăzute în fişa
postului.
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Art.11. (1) Personalul Căminului Cultural are obligaţia să-şi îndeplinească obligaţiile de
serviciu, potrivit programelor de activitate, fişei postului, în conformitate cu prezentul
Regulament de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern.
(2) Personalul Căminului Cultural beneficiază de toate drepturile salariale, precum şi de
celelalte drepturi care decurg din calitatea de angajat într-o instituţie publică de cultură,
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face anual, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 12. Referentul are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cap. 5
Bugetul de venituri si cheltuieli
Art.14. (1) Căminul Cultural este finanţat din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul
local.
(2) Alocaţiile din bugetul local pentru susţinerea activităţii Căminului Cultural se aprobă
de către Consiliul Local, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Căminul Cultural are buget propriu de venituri şi cheltuieli, care se elaborează anual
şi se aprobă de Consiliul local, în condiţiile legii.
(4) Dotările se asigură prin finanţare din bugetul propriu şi din bugetul local, precum şi
prin transferuri, donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
(5) Activitatea financiar-contabilă şi de resurse umane a bibliotecii se realizează de către
Biroul buget, finanţe, impozite şi taxe şi resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Garoafa, în conformitate cu reglementările legale
în vigoare.
Art.15. (1) Veniturile proprii se obţin din activităţile specifice realizate de către Căminul
Cultural, şi anume din:
a) încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
b) taxele/tarifele pentru cursuri, inclusiv cele de perfecţionare sau de reconversie
profesională, şi pentru cercurile tehnico-aplicative organizate;
c) valorificarea produselor realizate prin activităţile specifice, inclusiv în cadrul cercurilor
şi cursurilor aplicative;
d) organizarea de spectacole şi alte manifestări culturale;
e) activităţile de petrecere a timpului liber şi de divertisment;
f) asigurarea de servicii necesare comunităţii cu diverse ocazii: filmări video clasice sau
digitale, sonorizare, efectuarea de fotografii digitale etc.;
g) editarea şi difuzarea unor lucrări şi publicaţii din domeniul culturii populare, al
educaţiei permanente sau al creaţiei culturale, cu respectarea legislatiei în vigoare;
h) încasări din organizarea de expoziţii şi din valorificarea unor creaţii populare realizate
pe orice fel de suport, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;
i) încasări din valorificarea, pe orice formă de suport, a obiceiurilor, tradiţiilor şi creaţiilor
populare locale, catalogate sau protejate, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;
j) închirierile de spaţii şi bunuri, inclusiv pentru înregistrarea şi difuzarea unor spectacole
proprii ori ale interpreţilor şi formaţiilor artistice etc.;
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k) taxele de organizare a unor manifestări culturale (tabere de creaţie, expoziţii, târguri
etc.);
l) valorificarea informaţiilor din baza de date proprie, cu respectarea dispoziţiilor legale
în materie;
g) prestarea altor servicii (culturale, de educaţie permanentă etc.) ori activităţi, în
conformitate cu obiectivele şi atribuţiile specifice, în condiţiile legii;
n) alte activităţi realizate, în condiţiile legii.
(2) Taxele, tarifele şi preţurile biletelor de intrare la spectacole şi la manifestările
cultural-artistice, precum şi preţurile de difuzare a lucrărilor şi publicaţiilor proprii se
aprobă de către Consiliul Local, în condiţiile legii.
(3) Preţurile la care se valorifică produsele realizate în cadrul cercurilor şi activităţilor
specifice se stabilesc potrivit costurilor implicate.
Cap. 6
Dispoziţii finale
Art.16. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se completează de drept cu
actele normative în vigoare.
(2) Modificările şi completările ulterioare ale prezentului regulament vor fi aprobate de
către Consiliul Local, potrivit reglementărilor în vigoare.
Art.17.(1) Pentru promovarea şi derularea unor activităţi şi proiecte sau programe
specifice ori de interes pentru comunitatea locală, inclusiv în scopul integrării şi
dezvoltării durabile, Căminul Cultural se poate asocia cu autorităţi şi instituţii publice, cu
alte instituţii sau fundaţii şi asociaţii culturale ori cu alte persoane juridice de drept public
sau privat, în parteneriat cultural sau în parteneriat public-privat.
(2) De asemenea, Căminul Cultural participă la programele şi proiectele aprobate şi
finanţate de Consiliul Local, de sine stătătoare sau în parteneriat, cu finanţare locală,
guvernamentală sau externă, potrivit modalităţilor stabilite de autorităţile publice locale.
(3) Condiţiile şi cotele de participare la finanţarea proiectelor şi programelor realizate în
asociere şi parteneriat se stabilesc şi se aprobă de către Consiliul Local.
Art.18. Schimbarea destinaţiei spaţiilor în care funcţionează Căminului Cultural se poate
face numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.19. Patrimoniul administrat de Căminul Cultural, în regim de proprietate publică sau
privată, după caz, dreptul de dispoziţie asupra acestuia avându-l numai Consiliul Local,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.20. Căminul Cultural are ştampila şi firma cu înscrisul: « CONSILIUL LOCAL
GAROAFA, CĂMINUL CULTURAL».
Art. 21. Reorganizarea sau desfiinţarea Căminului Cultural se face prin hotărâre a
Consiliului Local, în condiţiile legii.

PREŞEDI TE DE ŞEDI ŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR
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