ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 27774 din 06.05.2019
Privind: Aprobarea Prozramului de activit ăti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019
Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi;
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului:27774/06.05.2019;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă
Având in vedere :
- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrat ă sub nr. 27775/06.05.2019 ;

1n data de

- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Comunicare - Registratur ă, Inregistrat sub nr. 27776/06.05.2019;
- art. 147 din Constitu ţia României;

- adresa de Inaintare nr. 580/03.04.2019 a Planului cultural al Casei de Cultur ă a mun. Tecuci, Inregistrat ă la
U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.21601/03.02.2019 ;
- adresa de Inaintare nr. 202/08.04.2019 a Planului cultura1 al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu"Tecuci,
Inregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 22583/08.04.2019 ;
- adresa de inffintare nr. 306/03.04.2019 a Planului cultural al Bibliotecii municipale „ Ştefan Petic ă" Tecuci,
Inregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 21353/03.04.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1,3 şi 5;
- Legea nr. 50/2019, privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- H.C.L. nr.
/13.05.2019, privind aprobarea bugetului iniţial centralizat de venituri şi cheltuieli şi a
Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe
anul 2019;
- - art 14, alin. 2 şi 3, precum i art. 25, alin.1 lit.f i g, din Legea nr. 273/2006, privind finan ţele publice
locale, cu modific ările ş completările ulterioare;
- art. 36, alin. 2, lit. d ş lit. e, alin.6, lit a. pct.4, i pct.6, alin.7, lit. a, din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările i complet ările ulterioare;
In baza prevederilor :
- art. 45, alin.2 lit. a) i art.115, alin. 1, lit.b, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicat ă In Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018.
HOT Ă R ĂŞ TE
Art.1.1 Se aprobă Programul de activit ăţi culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019, conform
anexelor 1, 2, 3 si 4 anexe, care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.1.2. Valoarea estimativ ă a Programului de activit ăţi culturale al municipiului Tecuci, aferent anului
2019, este in cuantum de 590.690 lei.
Art.2 Prezenta hot ărâre, va fi dus ă la Indeplinire prin grija Serviciului Comunicare - Registratur ă
Direcţia Generală Economică, Investiţii, Achiziţii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
municipiului Tecuci.
Art.3 Prezenta hot ărâre, va fi dus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci
Art.4 Prezenta hot ărâre, va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT, mun. Tecuci.

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR

SECRETAR
U.A.T. Municipiul Tecuci

ANEXA nr. 1 la H.C.L.nr.

/

PROGRAMUL DE ACTIVITĂTI CULTURALE AL MUNICIPIULUI TECUCI
AFERENT ANULUI 2019

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Activitate

Organizator

Perioada

Spectacol muzical de promenada

Mun. Tecuci

Activităţi culturale/artistice/sportive *
Zilele Cercet ăşiei
CUPA NEKO - ME
Ziva Copilului
Ziva Eroilor
Ziva Drapelului Na ţional
Festivalul Aeronautic „Smaranda Br ăescu"
editia a III-a *
Ziva Mondială a Educaţiei *
Ziva Armatei *
Ziva Veteranilor *
Ziva Naţională a României *
S ărbătorile Crăciunului *
Veterani de război, persoane cu dizabilit ăţi *
Revelion 2019-2020 *

Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci

Lunar/ perioada
(mai — august)
Mai-decembrie 2019
17 - 19 mai 2019
01 iunie 2019
01 iunie 2019
06 iunie 2019
26 iunie 2019
Iulie 2019

Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci
Mun. Tecuci

05 octombrie 2019
25 octombrie 2019
11 noiembrie 2019
01 decembrie 2019
25-28 dec. 2019
25 decembrie 2019
31 decembrie 2019
TOTAL

Public ţintă

Cost
estimativ
19.500 lei

intreaga comunitate local ă

30.000 lei
20.000 lei
15.0001ei
5.000 lei
15.000 lei
5.000 lei
35.000 lei

intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
Copii, tineri, adulti
Copii cu vârste pân ă in 18 ani
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă

40.000 lei
13.000 lei
7.000 lei
50.0001ei
80.0001ei
20.000 lei
13.0001ei

Personal didactic, elevi.
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
intreaga comunitate local ă
Veterani de r ăzboi, persoane cu dizabilit ăţi
intreaga comunitatelocal ă

367.500 lei

SEF SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATUR Ă
REFERENT 111 SUPERIOR

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TECUCI

Anexa

la HCL nr.
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PLANUL CULTURAL PENTRU ANUL 2019

Nr.

crt
1

Prograrne / Surse cle finan ţare

Perioada

2

3

-

1
-

Expozitii - picturi, icoane, fotografie,
anul omagial al satului românesc

mai
iunie

2

Festival Na ţional de interpretare a muzicii populare

mai
iunie

Baladele Siretului (Om ătuţa)

Categorii de Număr de Investiţii
investiţii în proiecte în proiecte
proiecte
an-2019 an-2019
4

5

6

MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII

2

1000

MARI

1

15000

MARI
MICI

1

10000

MEDII

i

2800

i

5000

i

1000

i

5000

MICI

3

4

5

Festivalul de muzică folk ,,FoIk Minor Fest - 201911

Gala Teatrului Şcolar

Ziva Internaţională a Copilului

6

,,Odă lui Eminescu - 130 ani cle la trecerea în eternitate

7

Cu şevaletul în vacan ţă

TOTAL SEMESTRUL 1 = 39800 lei

mai

mai - iunie

iunie

iunie

iunie

MEDII

MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI

8

Vacantă culturală

lulie
august

9

Seratele verii

iulle
august

10

Festivalul National de Folclor "Cânt ă de răsună lunca"

august
august
septembrie

11

„Stelute 1n vacanţă"

12

Festivalul National de Poezie "Costache Conachi"
240 ani

octombrie

13

Ziva Mondială a Filosofiel

noiembrie

14

Ziva Naţională a României

decembrie

15

anual

Restituiri culturale

16

Lansări de carte

trimestrial

17

Participare la concursuri/festivaluri/evoc ări/colocvii

anual

18

Expoziţii artă

trimestrial

19

Saptamana Educatiei Ecologice Globale

anual

MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MARI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI
MICI
MEDII
MARI

1

2000

1

2000

1

30000

1

2000

1

16000

1

2000

1

15000

1
4

10000
1000

4
4

20000
1000

1

2000
142800

SURSE ATRASE
BUGETUL AUTORITĂTII

Manager interimar,

142800

ANEXA nr.
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PLAN CULTURAL 2019
BIBLIOTECA MUNICIPAL Ă „Ş TEFAN PETIC Ă" TECUCI

Nr.

Eveniment

crt.
1.

„Cercul de cercetare biografic ă .şi bibliologică eminescian ă"—

Perioad ă
desfă' ş urare
mai-decembrie

isntă lniri lunare (ziva de 15)

2.

Salonul literar-artistic „Stefan Petic ă"
-

mai-decembrie

intă lniri cu scriitori, lansari de carte-(vineri, 15-17)

3,

Editare Revista „Tecuciul literar-artistic"

trimestrial

4.

„Culturclfără frontiere"
(co/ocvli,expoziţii, proiecţii, videoclipuri)
-Duplex'intre Biblioteca Municipal ă „ Ştefan Petică " şi Biblioteca
Raională „Andrei Ciurunga" Cahul, Biblioteca „B.P.Ha şdeu", Chişină u
Invitati: profdr.loan Dă nilă -redactorul revistei Atheneu

mai-iunie

Zilele Cărţii pentru Copii

5 —7 iunie

5,

-

Prezentare de carte pentru copii
Concurs de pictura „Coperta pentru cartea preferata"
Întă lnire cu scriltoarea Passionaria Stoicescu
Servicii-anima ţie pentru copii: Pyk şi Pok

Cheltuieli
previzionate

Necesar estimat
-materiale de promovare
-materiale diverse(diplome, c ă rţi,

- 100
- 200

rechizite)
-prest ă ri servicii
-materiale promovare
-mas ă ş i cazare invita ţ i
-prest ă ri servicii culturale

-1000
- 500
-2000
-1100
-6000

-materiale de promovare(afi ş e,
invitaţ ii,pliante,diplome,plachet ă )
-cazare, mas ă
-aranjament floral/buchete

-materiale promovare
-premii( rechizite, pachet, diplome)
- mas ă
-contract prest ă ri servicii

- 200

-

Cost total
estimativ
1300

3600

6000
2400

2000

- 200

-

200
900
100
800

2000

-

Camavalul personajelor de basm

6.

Ora de lectură

să ptă m ă nal

-materiale de promovare
(afi şe,diplome, etc)
-materiale diverse (c ă rti, rechizite)

7.

Expoziţle de pictură — Dragoş Pătra;cu, artist plastic iesean, prof.

15 — 30 mai

-materiale promovare(afi şe,
diplom ă , invitatii)
-cazare(2 camere)
-mas ă

univ.

8,

Reeditarea lucră rii „M.Eminescu. Studiu critic"— prima monografie

-200

400

-200
- 80

500

2500

mai- iunie

-reeditare carte, 100 exemplare

-320
-100
-2500

13 - 15 iunie

-materiale promovare
-premii(că rti, pachete)
-contract prest ă ri servicii

- 180
- 700
-600

1480

- 60
-300

360

- 50
-200
-4000
- --- —
-100
-600

250

dedicată poetuluiîn anu11890) de Nicolae Petra şcu ,100 de exemplare

9.

Comemorarea a 130 de ani de la dispari ţia poetului Mihal Eminescu

-

Concurs de eseuri„Dac ă n-ar fi Eminescu.."
Expoziţie - concurs de desene pentru elevi— „Eminescu "in
grafică şi pictură "
Recital poetic şi muzical eminescian

10.

* Bibliovacanţa

iulie-august

-materiale promovare
-materiale diverse de lucru

11.

Cursuri de limbă engleză
Atelier hand-made
Lecturiin aer liber
*Voluntar la Bibliotec ă

iulie-august

-materiale de promovare
-premii(carti, rechizite)
-editare-100 buc.
-materiale de promovare
-bufet/cheltuieli mas ă

-

12.

*Editarea ;1 lansarea unui nou album reprezentativ de fotografii
„Municipiul Tecuci", prilejult de aniversarea a 584 de ani de la prima
atestare documentară a localităţil _

1 — 10 septembrie

13.

*Noapteaîn bibliotecă
- --, , .Expoziţle de carte --Vizite la bibliotecă
Recital de muzică şi-poezie

septembrie octombrie

-materiale promovare
(afi şeA2,A3, invitaţii, pliante)
-materiale diverse(c ă rţi, diplome)
-aranjament floral
-cheltuieli masă

- 300
- 200
- 100

4700

800

14. *Publicarea culegerii „Documente istorice tecucene", sec. XVII-X1X
(cuprinde 775 documente: urice, zapise, hotarnice, m ărturii, scrisori
referitoare la peste 25 localit ăţi situate fn preajma Tecuciului) — ed.
A 2-a revizult ă şi fmbun ătăţită, 500 pagini

15. *Festivalul Aforismului

16.

*Zilele Bibliotecii „ Ştefan Petic ă"
Co/ocviu — comemorarea a 115 ani de la dispari ţia lui Ştefan
Petică
Concurs de crea ţie literar ă „Când vioarele t ăcură/Poezia lui
răsună..."
Expozi ţie fotodocumentar ă „Ştefan Petic ă"-benner format
45px80 cm.
- „Tecuciul dep ărtat"- diaporam ă fn culori
Vizit ă la mormântul poetului — Buce şti
Invita ţi: Nkoleta C ălina Presură, lonuţ Petică

septembrie octombrie

editare carte 100 exemplare

-7500

7500

4-5 octombrie

-cazare, mas ă, transport
-materiale promovare
-contract prest ă ri servicii

-2500
- 500
-1000

4000

19-20 octombrie

-materiale promovare
-aranjament floral/buchete
-coroana de flori
-masă, cazare, transport
-contract prest ă ri servicii

- 200
- 250
- 150
- 700
- 1500

2800

.

TOTAL 40590 lei

Se vor realiza dac ă exist ă posibilită ti financiare, prin rectificare de buget

Anexa nr.
MUZEUL DE ISTORIE "TEODOR CINCU"
PROGRAM MINIMAL DE ACTIVIT ĂTI
Ianuarie —Decembrie 2019
Nr.
crt

Denumirea manifest ării

Expoziţie de etnografie „Costumul
popular — o constantă identitară a
culturii române şti"
Noaptea Muzeelor
2
1

3

4

„Salonul de desen" — curator
Dragoş Petraşcu
(Expoziţie de grup)
Sesiunea de comunic ări ştiinţifice +
Premiul „Ion T. Sion"

Data

Mai /
Iunie

Tipul manifest ării

Expoziţie de costume populare
ş i podoabe

Propunere
fundamentare/art.
20.30.30/20.05.30
4000 lei

3500 lei

la HCL nr.

Observatii

Ziva naţională a costumului popular
românesc / Anul omagial al satului
românesc
Sonorizare / video / materiale publicitare

Mai

Expoziţie /Servicii artistice/
Film

Mai

Expoziţie de artă plastică

800 lei

Eveniment in colaborare cu Biblioteca
„Şt. Petică"

Sept.

Comunic ări ştiinţifice

4000 lei

Conform obiectivelor trasate in Planul
Managerial

Sept

Expoziţie / Serată muzicală

500 lei

Conform obiectivelor trasate 1n Planul
Managerial

5

Expoziţie
„Amprente ale timpului"

6

*Expoziţii: „Artă şi performanţe
tehnice In orologie"

Octombrie

Expoziţie

2000 lei

Conform obiectivelor trasate 1n Planul
Managerial.
Eveniment in colaborare cu Muzeul
Ceasului „Nicolae Simache" Ploie şti

7.

*Simfonia zborului

octombrie

Expozitie/Bucureşti

3000 lei

Colaborare cu pictorul Mircea Cojocaru
si Galeria de Artă Bucuresti

8.

*Ziva Muzeului de Istorie „T. Cincu"
„84 ani de muzeografie tecucean ă"
/ Premiul Solomon

Noiembrie

Conferinţe / expoziţie /
Programe muzicale

5000 lei

Conform obiectivelor trasate in Planul
Managerial

9.

* Comunismul in Romania
locale

—

aspecte

Noiembrie

Organizare expozitie
permanenta/ Centru tematic
Istorie Contemporana
Reorganizare expozi ţională

2000 lei

Proiect expozitional permanent, conform
obiectivelor trasate in Planul Managerial

5000 lei

Proiect editorial
„Eroii Primului Război
Mondial"

3000 lei

Schimbarea expozi ţiei permanente:
panouri, rame lemn / metalice, lac,
vopsea, scândur ă, material textil
Lucrare realizat ă in colaborare,
universitate, liceu, institu ţii de cercetare.

Comunicări / Dezbateri /
Conferinţe

2000 lei

Sem. II

Conform obiectivelor trasate in Planul
Managerial

Conferinţe/Colocvii/ Expoziţii
Simpozioane / Lansări de carte

3500 lei

Conform Planului Managerial

Sem. II

1500 lei

Sem. II

Activităţi educaţionale în
colaborare cu şcolile

Conform obiectivelor trasate 'in Planul
Managerial

10. *Valorificarea expozi ţională a
patrimoniului local

Sem. II

11. *Editare volum
„Omagiul eroilor tecuceni"

Sem. II

12

13
14

*Clubul de istorie „Excelsior"

*Conferinţele Muzeului Cincu
*„Muzeul la tine in şcoală"

Total
*Se vor realiza dacă există posibilitate financiară prin rectificare de buget.

39.800 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 27775 / 05.06.2019

Privind: Aprobarea Proramu1uj de activit ăti culturale al municipiului Tecucig aferent anului 2019

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finan ţele publice locale, cu modific ările si
completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, au obliga ţ ia de a intocmi programele de activit ăţi
ce urmează a fi finanţ ate de la bugetele locale, in vederea supunerii acestora spre aprobare Consiliului
Local, propunem organizarea acestei activit ăţi culturale la nivelul localit ăţii noastre, pentru a oferi unui
public cât mai larg, liberul acces la manifest ări culturale de calitate, ce vor contribui la p ăstrarea
tradiţiilor şi valorilor specifice.
Astfel în anul 2019, se vor desiă ura activităţi de tradiţie, cum ar fi: Zilele Cerceta şiei , Festivalul
Aeronautic ,,Smaranda Br ăescu, Ziva mondială a Educaţiei, Ziva Armatei, Ziva Naţională a României,
festivaluri de muzic ă populară si muzică uoară, activităţi cu caracter istoric precum si activităţi literare.
Un moment deosebit este cel al s ărbătorilor de iarnă, respectiv,,S ărbătorile Crăciunului. De asemenea, în
vederea promov ării imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Tecuci, vom sprijini organizarea
evenimentului ,,CUPA NEKO-ME Tecuci, în data de 01 iunie 2019, eveniment ce va aduna un num ăr
de peste 200 de copii, atât din municipiul Tecuci, cât şi din ţară.
Activităţile culturale cuprinse în program, vor fi finan ţate de la subcapitolul bugetar 67.02.50
,,Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei, în limita creditelor bugetare aprobate de c ătre
Consiliul Local.
Scopul organizării activităţilor culturale cuprinse în proiect, este de a satisface nevoile culturale
comunitare prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse şi creşterea gradului de acces a cet ăţenilor
la viaţa culturală locală.
Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaj e de comunicare.
Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma
propusă.

PRIMAR
Cătălin Constantin HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATURĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 27776/05.06.2019
Privind: Aprobarea ProramuIui de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019
Instituţiile de cultură ce îşi desiăşoară activitatea în municipiul Tecuci, sunt subordonate
Consiliului Local Tecuci, şi au propus pentru anul 2019, prin adresele de înaintare, respectiv:
adresa nr. 580/03.04.2019 a Planului cultural al Casei de Cultur ă a mun. Tecuci, înregistrat ă la U.A.T.
Municipiul Tecuci sub nr. 21601/03.02.2019, adresa de înaintare nr. 202/08.04.2019 a Planului cultural al
Muzeului de Istorie ,,Teodor CincuTecuci, înregistrat ă la U.A.T. Municipiul Tecuci sub
nr. 22583/08.04.2019 si adresa de înaintare nr. 306/03.04.2019 a Planului cultural al Bibliotecii
municipale ,, Ştefan Petic ă Tecuci, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 21353/03.04.2019, o
serie de evenimente artistice, intrate deja în contiin ţa publică tecuceană, bucurându-se de o larg ă
apreciere din partea cet ăţenilor.
Astfel în anul 2019, se vor desfăsura activităţi de tradiţie, cum ar fi: Zilele Cerceta şiei Festivalul
Aeronautic ,,Smaranda Br ăescu, Ziva mondială a Educaţiei, Ziva Armatei, Ziva Naţională a României,
festivaluri de muzic ă populară si muzică uoară, activităţi cu caracter istoric precum si activit ăţi literare.
Un moment deosebit este cel al s ărbătorilor de iarnă, respectiv,,S ărbătorile Crăciunului. De asemenea, în
vederea promov ării imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Tecuci, vom sprijini organizarea
evenimentului ,,CUPA NEKO-ME Tecuci, în data de 01 iunie 2019, eveniment ce va aduna un num ăr
de peste 200 de copii, atât din municipiul Tecuci, cât şi din ţară.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finan ţele publice locale, art. 25 lit.f, la
elaborarea proiectului bugetului local, se va ţine seama, de programele întocmite de c ătre ordonatorii
principali de credite, în scopul finan ţării unor acţiuni sau ansambluri de acţiuni, cărora le sunt asociate
obiective precise si indicatori de rezultate si eficien ţă; programele sunt înso ţite de estimarea anual ă a
performanţelor si ele trebuie s ă cuprindă : acţiunile, costurile asociate, obiectivele urm ărite, rezultatele
obţinute i estimate pentru anii urm ători, măsurate prin indicatori precii, a c ăror alegere este justificat ă i
de programele de dezvoltare economico social ă în perspectivă, ale unităţii administrativ -teritoriale, în
concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel na ţional, regional, zonal sau local, precum şi prevederile
art. 36 alin.6 lit.a din Legea 215/2001, privind administra ţia publică locală, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, privitor la atribuţiile Consiliului Local de a asigura cadrul necesar furniz ării
serviciilor de interes public local, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile legii.
privind aprobarea bugetului ini ţial centralizat de
Prin H.C.L. nr.
veniturii cheltuieli i a Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii şi surse de finanţare al
U.A.T. Municipiului Tecuci pe anul 2019, au fost alocate sumele necesare finan ţării activităţilor
culturale, de recreere si sportive.
Având în vedere aceste prevederi legale, consider ăm că proiectul de hotărâre îndep1inete
condiţiile de oportunitate silegalitate, fapt pentru care supunem spre dezbatere si aprobarea Consiliului
Local, proiectul în forma propus ă.
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