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 HOTĂRÂREA nr. 39 
din 30 septembrie 2008  

 
 
 
             Privind atestarea  înfiinţării, organizării şi funcţionării  Căminelor Culturale din comuna Nădrag. 
 
             Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Judeţul Timiş 
 
             Având în vedere necesitatea unei mai bune evidenţieri a patrimoniului comunei Nădrag ;  
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;   
             În conformitate cu prevederile Legii  nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,  
cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art.46 al.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

            Art. 1 Căminul Cultural din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, str. Piaţa Parc nr.13, judeţul Timiş, cod 
poştal 307290 a fost înfiinţat în anul 1923. 
           Art.  2  Căminul Cultural din satul Crivina, comuna Nădrag,  nr.68 judeţul Timiş cod poştal 307290 a fost 
înfiinţat în anul 1960. 
           Art. 3  Prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Nădrag certifică înfiinţarea 
Căminului Cultural Nădrag în anul 1923 şi a Căminului Cultural Crivina în anul 1960.  
           Art. 4 Cele două Cămine Culturale, din localităţile componente ale comunei Nădrag, sunt organizate ca 
instituţii publice fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Nădrag, funcţionează conform 
regulamentului anexat prezentei, iar funcţionarea lor este asigurată prin personalul de specialitate al Primăriei 
comunei Nădrag. 
           Art.  5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
           Art.  6   Prezenta hotărâre se comunică:   
                 - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - Afişare. 
 
 
                                                                                                               Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                                      Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. Juridic 
 
 
 



                                                                                                                              Anexa la HCL nr. 39/30.09.2008 
 
 
 
 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a caminului cultural din satul 

Crivina 

şi a căminului cultural din comuna Nădrag 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 
              Art.1. (l).Căminul Cultural Crivina şi Căminul Cultural din comuna Nădrag , 

denumite în continuare cămin  cultural , sunt  instituţii publice , de cultură cu personalitate 
juridică, fără scop lucrativ care funcţionează sub autoritatea Consitiului Local al comunei 
Nădrag, funcţionând  din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. 
 
              Art.2.  Căminul cultural îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 
legislatiei romane în vigoare şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare .  
 
              Art.3.  Căminul cultural  din satul Crivina are sediul în sat Crivina nr.68, judeţul 
Timiş, iar căminul cultural din comuna Nădrag are sediul în com. Nădrag str. Piaţa Parc nr. 
13, jud. Timiş. Toate actele, facturile.anunturie , publicaţiile etc. vor conţine denumirea 
completă a instituţiei cu indicarea sediului. 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 
Obiectul de activitate 

 
 
              Art.4.  Căminul cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei 
permanente ( economic, juridic, artistic, ecologie etc .) al culturii tradiţionale şi al creaţiei 
populare contemporane, urmărindnd 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 
local , ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  



              c). organizarea sau susţinerea formaţiilor  artistice de amatori, de concursuri şi 
festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi 
jnterjudeţene; 
              d). organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare 
sau permanente , elaborarea de monografi şi lucrări de prezentare turistică; 
              e). difuzarea de filme artistice şi documentare; 
              f). organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastica şi de 
gospodărie ţărănească; 
              g). organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continue; 
              h). organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar; 
 
              Art.5. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale căminul cultural are urmatoarele atribuţii 
principale: 
              a), organizează şi desfăşoară activităti de educatie permanentă; 
              b). organizeaza si desfăşoară activităţi cultural artistice; 
              c). promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia 
populară  contemporană locală; 
              d). propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 
obiceiuri ,tradiţii, creaţii populare ,valori alepatrimoniului cultural naţional ce trebuie 
protejate , cu respect area prevederilor legale; . 
              e). organizeaza şi desfăşoară activităţi , proiecte şi programe privind conservarea şi 
transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi  sau aparţinând 
patrimoniului cultural naţional şi universal; 
              f). organizează şi/sau susţine formaţii artistice de amatori , organizează concursuri şi 
festivaluri folclorice , inciusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la 
nivei local , zonal sau naţional; 
              g). organizează şi/sau participă la activităţi de documentare , expoziţii temporare 
sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică; 
              h). difuzează filme artistice şi documentare; 
              i). organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice , de artă populară şi de gospodărire 
ţărănească desfăşoară activititi turistice sj tehnico- aplicative în cadrul unor cercuri 
ştiinţifice.tehnice şi formaţii artistice; 
              j). organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională" 
continuă" proprii sau prin universităţile populare rurale; 
             k). asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene,naţionale şi 
internaţionale; 
             I). organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi 
cu prevederile legale în vigoare. 
 
              Art.6. Pentru exercitarea atribuţiilor care-i revin şi realizarea activităţilor specifice, 
căminul cultural colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii 
neguvernamentale.persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fară a 
exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.). 
 
 
 
 

CAPITOLUL III 



Patrimoniul 
 
              Art. 7. — (1) Patrimoniul căminului cultural este format din drepturi şi obligaţii 
asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a  a unităţii administrativ — 
teritoriale pe care le administrează în condiţiile legii.  
              (2). Patrimoniul căminului 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 ale administraţiei pubiice centrale şi locale, a unor 
persoane juridice de drept public sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din 
străinătate. 
              (3). Bunuri mobile si imobile aflate în administrarea căminului cultural, care se 
gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea institutiei fiind obligate să 
aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege , în vederea protejării acestora. 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Personalul căminului cultural 

 
 
              Art. 8 . — (1) Pentru activitatea căminului cultural nu se prevede personal angajat, 
activitatea fiind coordonată de către persona responsabilă cu activitatea culturală din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag. De asemenea în cadrul căminului 
cultural există personal auxiliar, care desfăşoară activitate pe bază de voluntariat. 
 
 
 
 
 

CAPITOLUl V 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 
 
              Art.9.-(1) Căminul cultural este finanţat din venituri proprii şi din alocaţii de la 
bugetul local;  
              (2)   Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de căminul 
cultural ,si anume: 
                a).    Încasări din spectacole, proiecţii de filme,discoteci şi videodiscoteci; 
                 b).     Închirieri de săli şi bunuri; ; 
                c).    Valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative; 
                d).    Taxe de înscriere la cercuri şi cursuri proprii sau ale universităţilor populare rurale; 
               e).    Difuzarea unor publicatii din domeniul culturii populare,educaţiei permanente , 
ştiintei şi literaturii , cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
              f).    Prestarea altor activităţi, sau servicii culturale,de educaţie permanentă etc.,  
în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
 



 
CAPITOLUL VI 

Dispozitii finale 
 
 
              Art.10.  Căminul cultural are arhivă proprie în care se păstrează conform 
prevederilor legale: 
              - actul normativ de înfiinţare; 
             - documentele financiar — contabile, planul şi programu! de activitate, dări de 
seamă şi situaţii statistice; 
              - corespondenţa; 
              - alte documente potrivit legior în vigoare 
 
             Art 11. (1). Prezentul regulament se comptectează de drept  cu actele normative în 
vigoare; 
              (2). Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de către 
personalul responsabil cu activitatea culturală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nădrag, în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 
Nădrag............................................................................ 
.................................................................................................................... 
 



 
 
 
 


