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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind: aprobarea  regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 
2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria 

 

 

Prin expunerea de motive nr.  din 10 decembrie 2015 Primarul Municipiului Alexandria 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului 

de Organizare si Functionare a Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului 

Alexandria. 

 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria, conform 

anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

 Prin Cinematograful  2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria, din cadrul Biroului 

Cultura, Sport, Tineret se iniţiază şi desfăşoară programe artistice din domeniul specific artei 

cinematografice urmărind cu consecvenţă: 

a) exploatarea filmelor în cinematografe, în sălile proprii; 

b) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii 

locale, precum şi patrimonial cultural naţional şi universal din filmele româneşti şi străine; 

c) cultivarea valorilor şi promovarea culturii şi educaţiei cinematografice; 

d) încheierea de contracte cu firme de distribuţie a filmelor; 

e) la solicitarea instituţiilor de învăţământ, O.N.G. - urilor, fundaţiilor etc., în colaborare cu 

direcţiile, serviciile şi birourile din cadrul executivului, precum şi cu instituţiile din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, desfăşoară şi alte activităţi culturale şi activităţi 

artistice specifice, de educaţie permanentă (conferinţe, lansări de carte, simpozioane ştiinţifice şi 

alte manifestări culturale); aprobarea găzduirii şi desfăşurării unor astfel de evenimente se face doar 

cu aprobarea Primarului Municipiului Alexandria; 

f) colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru vizionarea de către elevi, în scopuri 

pedagogice, a filmelor, ecranizări după romane ale literaturii române şi universale; 

g) organizarea de concursuri pe bază de premii pentru scenarii de filme artistice şi documentare 

locale sau culturale. 

 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 

 Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor aloca sume din bugetul 

local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie” precum şi din sume 

provenite din sponsorizări dacă va fi cazul. 

Direcţia Buget Finanţe Taxe şi Impozite stabileşte necesităţile, oportunităţile şi legalităţile 

angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 



 Direcţia Buget Finanţe Taxe şi Impozite prin Biroul Cultură Sport Tineret organizează şi 

îndrumă acest tip de activităţi şi asigură promovarea lor în beneficiul comunităţii, în principal al 

copiilor şi tinerilor spre educarea acestora in domeniul frumosului, al artei. 

Bogăţia formelor de manifestări cultural, artistice, sportive şi de tineret demonstrează puterea 

de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care se regăsesc toate categoriile 

sociale. 

4. LEGALITATEA  
Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată de: 

- prevederile Art. II. pct 6 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005  privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile alin. (2) din Anexa la Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării 

activităţilor din economia naţională – CAEN 

- prevederile art. 36, alin. (1) si (6), pct. „4” din legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale,   republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

Ca urmare în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit raportul comun de 

specialitate cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al 
cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria. 

      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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