
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA NR. 108 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 

pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 
Văzând Referatul de aprobare nr. 145/16.04.2021 al domnului Primar Andrei-Liviu 

Volosevici şi al domnilor consilieri din comisia de buget-finanţe, control, administrarea 
domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze, Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe 
Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie, precum şi 

Raportul de Specialitate nr. 1078/06.04.2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale" a 
Municipiului Ploieşti, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti; 

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 72/15.04.2021; 
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data de 
21.04.2071; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 
2021 şi ale art. 19 şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), art. 139, alin. 3, lit. a) şi art. 196, alin. 1, lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată 
şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Casei de Cultură 
„I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Aprobă Planul cu programele şi proiectele culturale minimale pe anul 2021 
al Casei de Cultură „I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti, conform Anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021, conform 
Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Ordonatorul principal de credite şi Casa de Cultură „I.L. Caragiale" a 
Municipiului Ploieşti se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 
Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prezenta hotărâre. 

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 aprilie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ., f] 
Radu-Alexandru IMIONE·SCU · 

Contrasemnează: 

p.SECRETAR GENERAL, 
Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

Director Executiv 

Jrf, 
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BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INT~·~'4~2~J ~ r. PLOW;;'( 7 
SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 St ESTIMARI PE ANII 2022-&i4.! ~,-# 

ESTIMARI 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Indicator 
REALIZARI PROPUNERI 

2020 2021 
2022 2023 2024 

TOTAL VENITURI· din care: 1,361 .46 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

VENITURILE SECTIUNll DE FUNCTIONARE • total - din care: 1,361.46 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 7.60 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 37.10.03 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 37.10.04 .„ 
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, 

33.10.17 17.34 18.00 18.00 18.00 18.00 
specializare si perfectionare 

Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice 43.10.09 1,336.52 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 
1,361.46 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 1,361 .46 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1,361.46 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 747.50 816.00 816.00 816.00 816.00 

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01la10.01.16 +10.01.30) 10.01 717.58 798.00 798.00 798.00 798.00 

Salarii de baza 10.01.01 678.82 757.00 757.00 757.00 757.00 

lndemnizatii de hrana 10.01.17 38.76 41.00 41.00 41.00 41.00 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 

Cheltuieli salariale ln natura {cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vouchere de vacanta 10.02.06 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contributil (cod 10.03.01la10.03.06) 10.03 16.15 18.00 18.00 18.00 18.00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 

Contribulii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contributia asiguratorie centru munca 10.03.07 16.15 18.00 18.00 18.00 18.00 

TITLUL li BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 /a 20.16+20.18 la 
20 613.96 399.00 399.00 399.00 399.00 

20.27+20.30) 
Bunuri si servicii !cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 607.64 381 .00 381 .00 381.00 381.00 

Furnituri de birou 20.01.01 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 o.oa 1.00 1.00 1.00 1.00 

lncalzlt, Iluminat si forta metrica 20.01.03 42.12 77.00 77.00 77.00 77.00 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0.78 2.00 2.00 2.00 2.00 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piese de schimb 20.01.06 

Transport 20.01.07 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9.38 11 .00 11.00 11.00 11.00 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 482.51 187.00 187.00 187.00 187.00 

Alte bunuri si servicii centru întretinere si functionare 20.01.30 72.85 101 .00 101 .00 101.00 101.00 
Reparatu curente 20.02 

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 o.oa o.oa 0.00 0.00 0.00 

Hrana pentru oameni 20.03.01 

Hrana pentru animale 20.03.02 

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Medicamente 20.04.01 
Materiale sanitare 20.04.02 
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REAUZARI PROPUNERI 
/ ;,__ ;gsTIMARJ 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Indicator "' · J ... 
2020 2021 

2022 . 2023 2024 ' 

Reactivi 20.04.03 

Dezinfectanti 20.04.04 

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30) 20.05 0.00 0.00 0.00 "' r~:oo J i_A Ci.oei . 
Uniforme si echipament 20.05.01 

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 

Deplasarl, detasari, transferarl (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiale de laborator 20.09 

Cercetare-dezvoltare 20.10 

Cartl, publlcatll si materiale documentare 20.11 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 

Consultanta sl expertiza 20.12 

Pregatlre profesionala 20.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Protectla muncii 20.14 2.40 3.00 3.00 3.00 3.00 
Comisioane sl alte costuri aferente lmorumuturilor 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01 
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02 
Stabilirea riscului de lara 20.24.03 

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din actlunl in reprezentarea 
20.25 

Intereselor statului, potrivit dispozitlllor legale 

Tichete cadou 20.27 
Alte cheltuieli 20.30 1.56 13.00 13.00 13.00 13.00 

Reclama si oublicltate 20.30.01 
Protocol si reprezentare 20.30.02 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Chirii 20.30.04 1.56 12.00 12.00 12.00 12.00 
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 
Executarea silita a creantelor buQetare 20.30.09 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 

TITLUL X AL TE CHELTUIELI 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Burse 59.01 

Sume aferente oersoanelor cu handicap neincadrate 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 0.00 o.oa 0.00 0.00 0.00 

CHEL TU/ELI DE CAPITAL 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Active fixe 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Constructii 71.01.01 
Masini echioamente si miiloace de transoort 71 .01 .02 
Mobilier, aoaratură birotică si alte active coroorale 71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
Alte active fixe 71.01.30 

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, 
CONTABIL SEF, I 
J~ 



PROGRAM MINIMAL ANUAL 

1. Denumirea instituţiei Casa de Cultură "I. L. Caragiale" Ploieşti 

2. Lista programelor şi proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) proprii prevăzute 

în proiectul de management pentru perioada de management de la 01/03/2021la31/12/2021. 

2021 

Nr. Program Scurtă descriere a Nr. Denumirea Buget Buget 

Crt programului proiecte proiectului proiecte - partial 

" ID anexa la propus 

cadrul contract pentru 

progra management incadrare 

mului (lei) in 

subventie 

(lei) 

1. Festivalul 1.1 Festivalul 4 Festivalul 800.00 800.00 
Internaţion Internaţional de Internaţional 

al "Nichita Poezie" NICHITA "Nichita 
Stănescu" 

STĂNESCU"; 
Stănescu" 

1.2 Concursul 
judeţean de recitare Martie 2021 

"Sub aripa lui 
Nichita"; 
1.3 Târg de carte; 
1.4 Editare carte, 
catalog; 
1.5 Alte acţiuni 

culturale. 

2. Ziua Martie 2021 1 Ziua 0.00 0.00 
Internaţion Internaţională a 
ală a Poeziei -

1 
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Poeziei - Caravana t 

Caravana Poeziei 
Poeziei 

3. Programul 3.1 Spectacole, 6 "Zilele 15000.00 7500.00 
Cultural concursuri; Ploieştiului" 

"ZILELE 3.2 Editare carte; 

PLOIEŞTI 
3.3 Workshop-uri; 
3 .4 Ateliere de lucru 

ULUI" pentru copii; 
3 .5 Târg de carte; 
3.6 Diferite activităţi 
educaţionale; 

3. 7 Alte evenimente. 
4. Aplicaţie 4.1 Înscrierea pe 4 Erasmus + I 0.00 lei 0.00 

proiecte platforma ECAS şi parteneriate 
Erasmus + obţinerea OID; internaţionale 

sesiune.a 
4.2 Căutarea/ 

deplasarea în scopul 
aprilie - identificării de partneri 
mai 2021/ externi pentru 
octombrie desfăşurarea 

noiembrie proiectelor Erasmus+; 

2021 4.3 Depunerea a cel 
puţin unui proiect 
Erasmus+ pe fiecare 
sesmne; 
4.4 Pregătirea de 
schimburi 
interculturale/ înfrăţire 
între organizaţii 

similare din alte oraşe 
din cadrul Uniunii 
Europene. 
martie - noiembrie 
2021. 
ID-ul Organizaţional 

( Organisation ID -
OID) reprezintă un 
cod unic de 
înregistrare necesar 
etapelor unui proiect. 
Acest număr este 
necesar pentru 
interacţiunea cu bazele 
de date online folosite 
la nivel european 
pentru gestionarea 

2 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Concurs 
"Ploieşti, 

oraşul meu, 
oraş 

european" 

Festivalul 

Naţional "I. 
L. 
Caragiale" 

Expoziţia 

Salonul 
Artelor 

programului de către 
Agenţiile Naţionale. 

Deplasări externe 
pentru realizarea de 
parteneriate ce se vor 
materializa în proiecte 
viitoare finanţate de 
Comisia Europeană. 
Responsabil: Dir Casa 
de Cultura "I. L. 
Caragiale". 
Concurs pictură/ poză/ 1 
istorie orală "Ploieşti, 
oraşul meu, oraş 

european" 
Mai 2021 

6.1 Concurs naţional 2 
de proză scurtă; 
6.2 Concurs naţional 

de teatru liceal. 

ln cadrul 2 
Galeriei de Artă, 

Muzeul Judeţean de 
Artă "Ion Ionescu 
Quintus" de Artă 
Octombrie I Aprilie 
2021 

Spectacolul Activitate de susţinere 1 
"Ghetuţa a artelor ce susţin 
cu cadouri" viziunea artistică 

iernatică. 

Tabăra 

Internaţion 

ală de 
creaţie 

plastică 

"DAN 
PLATON" 

Festivalul 

Castanilor -
În 

Activitate de susţinere 1 
a artistilor plastici din 
Ploieşti. 

Organizarea a două 2 
zile de festival, 
concurs şi recitaluri. 

3 

Concurs 
"Ploieşti, oraşul 

meu, oraş 

european" 

Festivalul 

Naţional "I. L. 
Caragiale" 

Salonul Artelor 

Spectacolul 
"Ghetuţa cu 
cadouri" 

Tabăra 

Internaţională 

de creaţie 

plastică "DAN 
PLATON" 

Festivalul 
Castanilor 

5000.00 5000.00 

10000.00 5000.00 

4000.00 0.00 

5000.00 2000.00 

20000.00 15000.00 

40000.00 30000.00 



r ?!\ 
memoriam ~I Gabi 
Dobre, 

concurs 
naţional de 
muzică 

folk 

11. Concurs de Concurs de promovare Concurs de 30000.00 0.00 

muzică a artei interpretative la muzică uşoară 

uşoară un înalt nivel artistic a "Când castanii 
"Când muzicii pop care se înfloresc" 
castanii 

adresează copiilor Şl 

tinerei generaţii. De 
înfloresc" asemenea, este o 

formă de educaţie cu 
ajutorul muzicii, de 
dezvoltare a 
imaginaţiei, a simţului 
estetic Şl a bunului 
gust, de cunoaştere şi 

respectare a valorilor 
acestui gen. 

12. Concursul Activitate de 1 Concursul 8000.00 3000.00 
Naţional de încurajare a activităţii Naţional de 
Poezie artistice epice şi lirice Poezie "Iulia 
"Iulia a tinerilor din oraşul 

Haşdeu" 
Ploieşti. 

Haşdeu" Casa de Cultură "I. L. 
Caragiale" 

' 
Muzeul 

"Iulia Haşdeu" 
Câmpina 
Octombrie -
Noiembrie 2021 

13. Programul 13.1 Festivalul "E 4 Programul 50000.00 20000.00 
Cultural Vremea Colindelor"; Cultural 
Folcloric 13.2 Festivalul Folcloric 

concurs naţional de 
interpretare a muzicii 
populare româneşti 

"Cunună de Cântec 
Românesc"; 
13.3 Pregătirea şi 

participarea 
Ansamblului Prahova 
la diferite manifestări 
în municipiul Ploieşti, 

4 



14 

15 

16 

Programul 
Cultural 
"Atitudini" 

Universitat 
ea Populara 
"Dimitrie 
Gusti" 

Proiecte 
Educaţi o na 

judeţ, ţară ş1 

străinătate; 

13.4 Tabara folclor 
"Dorule, dorule". 
Spectacole de datini şi 
obiceiuri din toată 

ţara. Recitaluri de 
muzică populară. 

Alte manifestari de 
genul festivalurilor 
care au ca sop 
promovarea 
folclorului şi a 
tradiţiilor în societatea 
contemporană. 

Diferite alte 
manifestări culturale şi 
activităţi educaţionale 

organizate pe plan 
naţional ş1 

international 
Cenaclul Atitudini, 40 
Revista Atitudini, 
Serata Atitudini 
Spectacole de muzică 
şi poezie, participarea 
la ateliere de lucru de 
gen, excursii culturale, 
editarea "Antologiei 
Cenaclului Atitudini" 
2021, alte proiecte 
culturale. 
Organizarea de 
simpozioane, colocvii, 
prelegeri, conferinţe 
etc. 
Partneri: Instituţii de 
învăţământ din 
Ploieşti, Universitatea 
Petrol-Gaze Ploieşti, 
Agenţia de Protecţie a 
Mediului, Direcţia 

Silvică, Regia Apelor, 
Asociaţia 

Pensionarilor, etc. 
octombrie-iunie 
1. Şcoala Altfel; 
2. Ateliere de lucru, 
colaborări cu instituţii 

100 

5 

5 

Programul 
Cultural 
"Atitudini" 

Universitatea 
Populara 
"Dimitrie 
Gusti" 

Proiecte 
Educaţionale 

35200.00 30000.00 

20000.00 12000.00 

2000.00 2000.00 



17 

18 

19. 

le 

Corala „ Pa 

ul 

Constantin 

eseu" a 

Casei de 

Cultură "L 
L. 

Caragiale" 

Tabara de 
creaţie 

literară 

"Ion 

Stratan" 
Ediţia I 

Diferite 

alte 

manifestări 

culturale şi 

activităţi 

educaţional 

e 

organizate 

pe plan 

de învăţământ; 
3. Atelierele lui Moş 
Crăciun; 

4. Ateliere de Paşte; 
5. Alte activităţi non
formale. 
Activitatea se 
desfăşoară 
tot timpul anului în 
cadrul grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor, Casa 
de Cultură "I. L. 
Caragiale"si alte 
locaţii. 

Ansamblul coral ce 
susţine concerte vocal
simfonice, dar ŞI 

concerte acapella. 

permane 

nt 

1. Workshopuri 2 
susţinute de autori 
consacraţi în cadrul 
tuturor liceelor 
ploieştene; 

2. Editarea de volum 
colectiv. 
Organizarea primei 
ediţii a taberei de 
creaţie de 5 zile 
alcătuită din I O poeţi 
consacraţi la nivel 
naţional/internaţional 
alături de tineri ŞI 
poeţi locali. 
Târgul de Crăciun, 
spectacole pe plan 
local sau în străinătate, 
simpozioane, concerte, 
concursuri, expoziţii, 

ateliere de lucru, 
excursii culturale, 
achiziţionare de cărţi , 

editare carte, 
susţinerea elevilor ş1 

6 

Corala „ Paul 

Constantinescu" 

a Casei de 

Cultură "I. L. 
Caragiale" 

Tabara de 

creaţie literară 

"Ion Statan" 
Ediţia I 

Manifestări 

Culturale 

30000.00 

10000.00 

30000.00 

0.00 

10000.00 

36700.00 
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naţional şi 

internaţion 

al 

Tabara de 
Sculptura 
monumenta 
la - Ploiesti 
2021 

studenţilor talentaţi 

etc. 
Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii ivite 
pe parcursul anului 
care pot fi organizate 
independent de către 

Casa de Cultură "I. L. 
Caragiale" sau în 
colaborare cu alte 
instituţii din ţară şi 

străinătate. 

Activităţi susţinute tot 
timpul anului. 

Septembrie --octombrie 1 
2021 

TOTAL BUGET ESTIMAT 

DIRECTOR, 

7 

de Tabara 
Sculptura 
monumentala -
Ploiesti 2021 

' 

r:; 
(' . , 

1.-

. ' 

o 

315000.00 

--

8000.00 

187000.00 



l;A5A DE CULTURĂ ION LUCA CARAGIALE A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ 
pe anul 2021 

Număr Venit mediu Modificarea Număr Fond aferent 
maxim de de bază din numărului maxim de salariilor de 
posturi în luna ianuarie de posturi posturi în bază pe 
anul2021 2021 în anul 2021 anul2021 anul2021 

( +/-) faţă de 
lei anul2020 lei 

o 1 2 3 4=1+3 5=2x4 

TOTAL SALARII 
din care: 11 20282.00 11 63120.00 

Functii publice specifice 

I. Personal cu contract de muncă 11 

Personal de specialitate 4 4792.00 4 19168.00 
1 Referent de Specialitate studii S gr.5 o 
2 Referent de Soecialitate studii S Qr.5 o 
3 Referent de Soecialitate studii S gr.5 o 
4 Referent de Specialitate studii S gr.5 1 
5 Referent de Specialitate studii S gr.5 1 
6 Inspector Sp. studii S achizitii publice gr.5 1 
7 Inspector Sp. studii S contabilitate gr.5 1 

Per: sonai care ocupă functii comune 5 4324.00 5 21620.00 
1 Inspector studii M resurse umane gr.5 1 
2 Referent studii medii gr.4 1 
3 Casier studii M gr.3 1 
4 Magaziner studii M gr.4 1 
5 Secretar dactilograf studii M gr.3 1 
6 lngrijitor studii M/G gr.5 o 
7 Sofer studii M/G gr.5 o 

Personal contractual de conducere 2 11166.00 2 22332.00 
1 Mana cier/Director 1 
2 Contabil Sef 1 

Propunere buget 2019 
Salarii brute 757.00 
hrană 4 ?-Pf>:\.. 41.00 
contrib. asia. otr. muncă 2.ll% ., 18.00 
vouchere vacanţă 0.00 
Total general 816.00 / 
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Fond aferent Fond aferent 
salariilor de salariilor de 
bază pe bază pe 

anul2021 anul2021 

lei mii lei 
5=2x4x12 luni 5=2x4x12 luni 

757440.00 757.00 

230016.00 230.00 

259440.00 259.00 

267984.00 268.00 
., ~ 

REF. RESURSE UMANE 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură "l.L. 
Caragiale" a Municipiului Ploieşti 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a 
Municipiului Ploieşti a fost fundamentat şi elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 şi ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituţii 

înscrise în Regulamentul de Organizare şi în Planul cu programele şi proiectele culturale 
minimale, rapmtate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare şi evoluţie 
în plan economic, politic, social şi cultural, cu o paletă diversificată de activităţi, pornind 
de la cele umanist-ştiinţifice, artistice, educaţionale, până la cele cu profil tehnico
aplicativ. 

La baza structurării proiectului de buget au stat activităţile cuprinse în Planul 
minimal, precum: Ziua Culturii Naţionale, Festivalul Internaţional de Poezie "Nichita 
Stănescu", Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Folk- "Festivalul Castanilor - In 
memoriam Gabi Dobre", Concursul Naţional de Poezie "Iulia Haşdeu", Concursul de 
teatru liceal "I.L. Caragiale", Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică "Dan Platon", 
Tabăra de Sculptură Monumentală, Zilele Ploieştiului, activităţi educaţionale, spectacole 
pentru copii, cercuri pentru copii, elevi, studenţi, inclusiv promovarea activităţilor 

Universităţii "Dimitrie Gusti" în spiritul educaţiei non-formale. Totodată se menţine 
editarea revistei „Atitudini" având în vedere interesul manifestat pentru aceasta. 

Pentru promovarea activităţii Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului 
Ploieşti s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ, case de cultură, 
asociaţii culturale din ţară şi străinătate, instituţia participând la proiecte şi programe 
culturale organizate de acestea. 

Pentru anul 2021 veniturile totale sunt în sumă de 1215,00 mii lei, astfel fiind 
prevăzută o subvenţie de 1197 ,00 mii lei, iar la venituri proprii s-a previzionat 18,00 mii 
lei. Cheltuielile totale prevăzute în bugetul supus aprobării fiind în sumă de 1215 ,00 mii 
lei, astfel: la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 816, 00 mii lei, avându-se în 
vedere legislaţia în vigoare, iar la bunuri şi servicii s-a prevăzut suma de 399,00 mii lei. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proie9~)hi 'de ho~·ă· ra_".~~~.;V 
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p 

Andrei Li 

CONSILIERI, 

Mihai Tonsciuc 
Anca Agapie j 



CASA DE CULTURĂ „IL CARAGIALE" 
A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
Nr. 1078/06.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

...... 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 

al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" 
a Municipiului Ploieşti 

1 ·1' 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 - Legea privind finantele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de realizările 
anului 2020, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea şi elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului 
Ploieşti pe anul 2021. 

Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" desfăşoară o activitate cultural
educativă şi artistică, asigurând accesul publicului la informaţie şi educaţie 
permanentă. 

În cadrul Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploieşti îşi 
desfăşoară activitatea, în prezent, un număr de 8 angajaţi, din 16 cât cuprinde 
organigrama aprobată, şi 25 colaboratori permanenţi. Cercurile şi ansamblurile 
artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric "Prahova", Corala "Paul 
Constantinescu", Trupa de teatru "Atitudini", Cercul de teatru pentru copii, alte 
cercuri pentru copii şi tineret (pictură, hand-made, yoga etc). 

Conform planului minimal al acţiunilor cultural-artistice Casa de Cultură 
"Ion Luca Caragiale" organizează proiecte majore precum: 

Tabăra Interna,tională de Pictură Dan Platon,· 
"Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre" -festival de muzica folk; 
E vremea colindelor- festival de obiceiuri şi tradiţii,· 
Festivalul Naţional-Concurs Cununa de Cantec Romanesc; 
Tabăra de Sculptură Monumentală,· 
Festivalul Naţional "I.L. Caragiale" (Concursul de proză scurtă 

"l.L. Caragiale", Concursul de teatru liceal şi studenţesc "1.L. Caragiale"),· 
Concursul Naţional de Poezie "Iulia Hasdeu"; 
Tabăra de Creaţie "Ion Stratan "; 
Spectacole pentru copii (Ghetuţa cu cadouri, altele). 
Prin organizarea acestor evenimente dorim îmbunătăţirea vieţii culturale a 

locuitorilor oraşului, descoperirea şi promovarea tinerilor talentaţi, promovarea 
artiştilor de valoare şi promovarea activităţii cercurilor Casei de Cultură "Ion Luca 
Caragiale" a Municipiului Ploieşti. Astfel, anual se derulează următoarele proiecte 
care au obiectivele enunţate: 



Programul cultural Atitudini 
Activitatea Coralei "Paul Constantinescu" 

. 
\ .~ 

. - ,,,.,.~ 

Concursul de creaţie plastică pentru elevi "Ploieşti, otqŞi,tl „meu, oraş 
european" '"~'"': .-· · 

Proiecte educaţionale - desfăşurate în colaborare cu instituţiile de 
învăţământ din Ploieşti, judeţul Prahova sau din ţară. 

Arătăm, de asemenea, că instituţia noastră este partener dedicat şi important 
în organizarea unor evenimente ca: 

Zilele Ploieştiului 
Festivalul Internaţional de Poezie" Nichita Stănescu". 
Târgul de Crăciun 
Atelierele de Paşte 
Atelierele lui Moş Crăciun 

Activitatea Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploieşti se 
înscrie în rândul conexiunilor şi manifestărilor culturale organizate în colaborare 
cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Organizaţia este orientată în permanenţă spre 
a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului 
Ploieşti, strategie orientată spre cetăţean. În acest sens în planul strategic pe termen 
lung şi-a propus să-şi diversifice oferta culturală, pentru a deveni mai atractivă şi 
instructivă pentru public, pentru a răspunde nevoilor de informare ale acestuia. 

Tabăra de Creaţie Plastică "Dan Platon" se organizează în fiecare vară cu 
scopul de a crea o colecţie de artă contemporană ce va reprezenta patrimoniul 
viitoarei pinacoteci a municipiului Ploieşti. In tabără sunt prezenţi artişti plastici 
din România şi străinătate. 

Programul cultural "Atitudini" 
Dorim continuarea organizării seratelor literar- muzicale lunare, atragerea 

de noi colaboratori, promovarea culturii în rândul tinerilor. 
Revista Atitudini a dovedit prin calitatea articolelor apărute, prin interesul 

celor care scriu şi citesc aceasta publicaţie că necesită o investiţie în mărirea 
tirajului, numărului de pagini şi a colaboratorilor acesteia. Este singura revistă de 
cultură din istoria culturală a oraşului care a apărut rară întrerupere timp de 19 ani. 
Cenaclul literar "Atitudini" şi-a continuat activitatea şi în anul 2020, atrăgând şi 
promovând artiştii consacraţi sau debutanţi. Pentru a oglindi activitatea cenaclului 
în spaţiul creator ploieştean şi naţional, pentru a încuraja activitatea de creaţie ne 
propunem pentru anul 2021 apariţia antologiei literare al acestui cenaclu şi 
pregătirea antologiei pentru anul 2022. 

Trupa de teatru "Atitudini" pentru copii şi liceeni a dovedit în ultimii ani, 
prin premiile obţinute, că pregăteşte şi promovează tinerii talentaţi din Ploieşti. 
Dorim continuarea acestei activităţi şi dezvoltarea ei prin motivarea tinerilor de a 
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participa la acest gen de activităţi extraşcolare. Acest lucru se p_kt~/:r~~l!~ÎiJr.!ri\ 
participarea la concursuri locale şi naţionale, schimburi de expetje~iă, \'~tel~eţe i . 
lucru, excursii culturale. '·~~~'- :_,_· .· _ ·:-::, /~-f:..! 
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Universitatea Populară Dimitrie Gusti- desfăşoară o activit~t{;d~:' ~4tic~tie 
permanentă, după modelul iniţiat de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. În cadrul 
Universităţii Populare se organizează simpozioane, colocvii, conferinţe, cenacluri, 
cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură şi civilizaţie, 

manifestări la care au fost invitate personalităţi din cultură. O atenţie deosebită se 
acordă activităţilor educaţionale a elevilor şi tineretului. 

Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" colaborează în plan cultural cu alte 
instituţii din ţară şi străinătate, cum ar fi Centrul Cultural "Iacob Mureşianu" Blaj, 
Asociaţiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură "George Coşbuc" Bistriţa 
Năsăud, Palatul Culturii Bistriţa, biblioteci din diferite oraşe ale ţării, precum şi cu 
centrele culturale din judeţul Prahova. De asemenea, în cadrul activităţilor 

educative desfăşurate, colaborăm cu şcoli şi licee din oraş şi judeţ. 
. Festivalul Concurs de Interpretare a Muzicii Folk - "Festivalul Castanilor -

In memoriam Gabi Dobre ", este un eveniment dedicat muzicii folk cunoscut şi 

apreciat în ţară. În anul 2021 acesta va ajunge la ediţia a XXII-a, ediţie la care 
puţine festivaluri din ţară au ajuns, care va trebui marcată cu evenimente specifice 
acestui gen muzical. În acest sens, propunem să organizăm o întâlnire a 
personalităţilor din muzica folk cu tinerii din diferite instituţii de învăţământ, aşa 
cum s-a procedat şi în anii anteriori. Vor fi promovaţi laureaţii ediţiilor trecute. 

Cercurile artistice ale Casei de Cultură "IL. Caragiale" Ploieşti îşi vor 
continua activitatea în anul 2021, în diferite locaţii şi/sau online. 

Pentru anul 2021, la venituri proprii s-a estimat suma de 18,00 mii lei, 
având în vedere încasările preconizate, precum şi subvenţia propusă, în suma de 
1197,00 mii lei. Veniturile totale sunt în sumă de 1215,00 mii lei. 

Cheltuielile totale sunt în sumă de 1215,00 mii lei, astfel: 
-La capitolul 67, titlul I Cheltuieli de personal s-a prevazut suma de 816,00 

mii lei, având în vedere un numar de 11 posturi (personal contractual) din 16 
posturi aprobate în organigrama instituţiei. 

-La capitolul 67, titlul II "Bunuri şi servicii" s-a prevăzut suma de 399,00 
mii lei, din care: 

- art. 20.01 "Bunuri şi servicii" 381,00 mii lei, repartizată astfel: 
a. furnituri de birou: 2,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziţionarea 

de rechizite de birou, hârtie xerox pentru activitatea curentă a instituţiei şi 
a materialelor publicitare. 

b. materiale pentru curăţenie: 1,00 mii lei, sumă necesară pentru 
întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor din dotare. 
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c. încălzit, iluminat şi forţă motrică: 77,00 mii lei~s~.-~c~sa'ă 
pentru încălzirea şi iluminarea spaţiului în care instituţţa îşi · des:ţăş~!f~ 
activitatea în prezent şi pentru spaţiul primit în administrare din Tuf!itiJ 
Halelor Centrale. ,., "' 

d. apă, canal, salubritate: 2,00 mii lei 
Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, 

salubritate s-a avut în vedere cheltuiala lunii noiembrie 2020. 
f. poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet: 11,00 mii lei, sumă ce 

acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poştale legate de 
corespondenţa cu alte instituţii şi internet. 

g. materiale şi prestări seroicii cu caracter funcţional: 187,00 mii lei, 
sumă ce reprezintă cheltuieli necesare pentru organizarea programelor şi 
proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (festivaluri, 
simpozioane, cenacluri, revista „Atitudini", onorarii artişti, cheltuieli 
sonorizare, închirieri de spaţii, masă, cazare, publicitate, transport, 
premii, editare carte/catalog, colaboratori). Suma de 187,00 mii lei este 
detaliată în anexa la prezenta notă de fundamentare. 

h. alte bunuri şi seroicii pentru întreţinere şi funcţionare: 1O1,00 mii lei 
sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de 
terţi (service auto, cartuşe-copiator şi imprimante, întreţinere 
calculatoare şi site, taxa semnătura electronică, abonament legis, 

diverse materiale etc). Tot în cadrul acestui alineat bugetar au fost 
prevăzute sume pentru plata colaboratorilor - profesori de la cercurile 
organizate în cadrul instituţiei. 

- art.20.11 „ Cărţi, publicaţii şi materiale documentare": 2,00 mii lei, sumă 
ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicaţii necesare în activitatea 
instituţiei. 

- art. 20.14 „Protecţia muncii": 3,00 mii lei, sumă necesară pentru plata 
prestărilor de servicii legate de organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în 
muncă, precum şi activităţi de prevenire şi stingere incendii. 

- art.20.30 „Alte cheltuieli" - 13,00 mii lei 
- 20.30.03 „Prime de asigurare non-viaţă" - 1,00 mii lei sumă 

necesară achitării RCA-ului. 
- 20.30.04 „Chirii" - 12,00 mii lei sumă necesară închirierii de spaţii 

pentru desfăşurarea cursurilor. 

DIRECTOR, 
Marian Dr'ffD'-„ ... ..,.. 

CONTABIL ŞEF, 
Adriana Mihai / 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr~ /15.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre aprobarea bugetului de venituri şi che:~ţuieli 
al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a municipiului Ploiesti .. 

pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 -· 

' 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a fost fundamentat a'Vând în vedere 

prevederile Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 şi Legii nr. 273/2006·· 
Legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

Casa de Cultură a municipiului Ploieşti "l.L.Caragiale" în calitate de ordonator terţiar de 
credite este finanţată conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii, 
subvenţii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel: 

Venituri: - venituri proprii 
- subvenţii/transferuri de la bugetul local 

TOTAL 
Cheltuieli: suma de 1.215,00 mii lei. 

18,00 mii lei 
1.197 ,00 mii lei 
1.215,00 mii lei 

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite 
repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu şi pentru 
bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau 
terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu 
respectarea dispoziţiilor legale" si alin.(3) „Ordonatorii terţiari de credite utilizează c, editele 
bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le 
conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi fn condiţiile stabilite prin dispoziţiile 
legale''. 

Conform regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă fn buget, angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială'', iar potrivit alin. ( 4)„ Nicio cheltuială din fonduri publice locale 
nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are 
prevederi bugetare şi surse de finanţare''. 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „Ordonatorii de 
credite răspund de: 

a) Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu 
b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor 
c) Angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor fn limita creditelor bugetare 

aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat''. 
precum şi faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziţii. 

publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui 
ordonator terţiar de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător 
de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor şi realizarea veniturilor proprii. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

DIRECTOR ECONO~, 
Nicoleta Crăciunoiu ~ 

Intocmit, 

Geo(!'ta J..opa .· 
/')5lro~ 

ŞEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI 

loana~lin 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE 

AVIZ 

Comisia a luat in discutii Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură „J.L. 

Caragiale" a Municipiului Ploieşti 

PREŞEDINTE, 

P ALAŞ ALEXANDR 

nata: dl.J o4- :1-s>u 

. . 
~l~~ a emis: 

SECRETAR, 


