
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

 
HOTĂRÂREA Nr. 68 

din data de 27 mai 2021 
 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de 
cultură și a Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare 

 
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară, în data de 27 mai 2021; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 

înregistrat sub nr. 9923/20.05.2021; 
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 9983/20.05.2021 și 
Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 
agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 
Tășnad, înregistrat sub nr. 10585/2021; 

În baza art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza Anexei nr. 2 la Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) și d), ale alin. (6) lit. a) şi 
ale alin. (7) lit. a), d) și e), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. c) și g) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de 

cultură și Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare, conform Anexei la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2. – Se aprobă Taxele privind utilizarea Casei de cultură și a 
Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare, conform Anexei nr. 1 la 
Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de cultură și Cinematografului din 
orașul Tășnad, județul Satu Mare, parte integrantă din acesta. 

Art.3. – Se aprobă modelul Protocolului de parteneriat educațional pentru 
realizarea planului-cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit, precum și 



 
 

desfășurarea unor activități cultural-educative și școlare, județean sau național, 
conform Anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de cultură 
și Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare, parte integrantă din acesta. 

Art.4. – Se aprobă modelul Cererii pentru închirierea spațiului pentru 
persoanele fizice, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare și funcționare 
a Casei de cultură și Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare, parte 
integrantă din acesta. 

Art.5. – Se aprobă modelul Cererii pentru închirierea spațiului pentru 
persoanele juridice, conform Anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și 
funcționare a Casei de cultură și Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu 
Mare, parte integrantă din acesta. 

Art.6. – Se aprobă modelul Contractului de închiriere a spațiului, conform 
Anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de cultură și 
Cinematografului din orașul Tășnad, județul Satu Mare, parte integrantă din acesta. 

Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Orașului Tășnad, Viceprimarul orașului Tășnad și Compartimentul cultură 
din aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ROMÂNIA           
JUD. SATU MARE        
ORAȘUL TĂȘNAD 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9923/20.05.2021 
                                         

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Casei de cultură și a Cinematografului din orașul Tășnad, județul 

Satu Mare 
 

 Regulamentul de organizare si funcționare, este instrumentul folosit pentru 
descrierea detaliata a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, în 
vederea cunoașterii si analizei sale aprofundate. 
 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 
118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare, Casa de cultură din orașul Tășnad 
este organizată ca și Compartiment în subordinea Viceprimarului orașului Tășnad și 
este ordonator terțiar de credite, după cum urmează: În prezent organigrama si statul 
de funcții pentru Compartiment Cultură din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Tășnad sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 
data: 24.02.2021, după cum urmează: 
 Statul de funcții: 
 
Nr.Crt. STRUCTURA Numele şi 

prenumele 
Funcţia contractuală Treapta 

profesională/ 
grad 

Studii 

de 
conducere 

de execuţie 

COMPARTIMENT CULTURĂ 
49       BIBLIOTECAR I A S 
50       INGRIJITOR   G 

51 
  

  
  INSPECTOR DE 

SPECIALITATE I S 
   

 Organigrama: 
 
 
 
           

 
VICEPRIMAR 

rti
m

en
t  

tu
ră

 
 

3 3 0 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Prin Regulamentul prezentat se stabilesc taxe pentru închirierea Casei de 
cultură și a Cinematografului iar în urma aprobării acestuia dorim să îmbunătățim 
activitatea Casei de cultură și a Cinematografului prin implicarea activă a comunității 
locale, în regulament fiind prevăzut un Consiliu Consultativ format din 7-15 membri 
care îşi desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, din componența acestuia făcând 
parte președintele Comisiei de specialitate pentru activităţi sociale, culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, familie, tineret, sport, turism, protecţia copilului, muncă pe 
lângă Consiliul Local al orașului Tășnad, pot face parte și alți consilieri locali din 
Consiliul Local al orașului Tășnad iar Consiliului Consultativ se va completa cu 
membri din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor 
agricoli sau a unor asociaţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza orașului Tășnad cu 
avizul Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural national şi al 
centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. 
 Totodată, am propus în regulamentul prezentat, taxe pentru închirierea Casei de 
cultură și a Cinematografului, după cum urmează: 
 

Nr.crt. Specificație Taxa 
datorată 

1 Taxa de utilizare a sălii de 
spectacole – Cinematograf 
(noiembrie – martie) 

200 lei/zi 

2 Taxa de utilizare a sălii de 
spectacole – Cinematograf 
(aprilie –octombrie). 

100 lei/zi 

3 Taxa de utilizare a sălii Casei de 
Cultură  

100 lei/zi 

4 Utilizare sistematică a sălii Casei 
de Cultură (de maxim 4 ori pe 
lună) 

300 lei/lună 

5 Utilizarea sălii Casei de Cultură 
petru întruniri sau şedinţe de 
maxim 2 ore 

50 lei/şedinţă 

 
  Având în vedere cele mai sus prezentate și ținând cont de prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare și în baza Anexei nr. 2 la Ordinului nr. 2193/2004 pentru 



 
 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere proiectul de 
hotărâre anexat. 
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

DR. ADRIAN-DĂNUȚ FARCĂU 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
ORAŞUL TĂŞNAD 
PRIMĂRIA 
COMPARTIMENT JURIDIC 
NR. 9983/20.05.2021 

 
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Casei de cultură și Cinematografului din orașul Tășnad, județul 
Satu Mare 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Casei de cultură și Cinematografului din orașul Tășnad, 

județul Satu Mare și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 

118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare și în baza Anexei nr. 2 la 

Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, 

apreciez ca oportună propunerea inițiatorului şi, drept urmare, avizez favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
 

Consilier Juridic, 
Jr. Lavinia-Ioana Bratiș   

 


