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HOTĂRÂREA  NR.19 DIN 31.07.2012 

 
 
 REFERITOR LA: Înfiinţarea Centrului Cultural municipal Caracal prin reorganizarea instituţiilor 
publice locale  de cultură 
 
 EXPUNERE DE MOTIVE :                                                                                                                                                                  
 Pentru eficientizarea activităţilor instituţiilor publice locale de cultură, în vederea îmbunătăţirii 
actului  managerial cultural în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetului local  se impune reorganizarea 
Centrului Cultural Radu Şerban, Bibliotecii Municipale Virgil Carianopol şi Muzeului Romanaţiului. 
 
 AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 8870/25.07.2012 al Direcţiei Resurse Umane şi al Direcţiei Economice prin 
care se propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural municipal Caracal. 
- Legea nr. 13/2001 privind aprobarea OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
73/2006; 
- O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 
colecţiilor publice, biblioteciilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 
- OG nr. 21/2007 privind instituţiile si companiile de spectacole sau concerte precum şi desfasurarea 
activităţii de impresariat artistic cu modificările şi completările ulteriore, 
- Legea nr.334/2002, Legea bibliotecilor, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi colecţiilor publice, republicată (r1) cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 republicată- Codul muncii; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice şi actele 
normative în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „b”, alin.(6) lit. “a”, pct. 4  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu  modificările  şi completările ulterioare; 
 - Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Olt nr. 28886/21.11.2011 prin care se comunică numărul total de 
posturi al unităţii administrativ teritoriale Caracal; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 
Consiliului local Caracal; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
completată şi modificată; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 Art. 1  Se aprobă înfiinţarea Centrului Cultural Municipal Caracal, fără personalitate juridică, prin 
reorganizarea Centrului Cultural Radu Şerban, Biblioteca Municipală Virgil Carianopol şi Muzeul 
Romanaţiului. 
 Art.2 Sediul Centrului Cultural Municipal Caracal este situat în imobilul din str. Cuza Vodă, nr. 8, 
Caracal, judeţul Olt. 
 
 
 



 
 
 Art.3 Finanţarea Centrului Cultural Municipal Caracal se asigură din: venituri proprii, subvenţii de 
la bugetul local, şi, după caz, subvenţii de la Consiliul Judeţean Olt. 
 Art.4 Centrul Cultural Municipal Caracal are gestiune, ştampilă şi cont propriu deschis la 
Trezoreria municipiului Caracal. 
 Art. 5 În toate actele încheiate se va utiliza antetul: Consiliul Local Caracal şi Centrul Cultural 
Municipal Caracal. 
 Art. 6 Actele prin care Centrul Cultural Municipal Caracal se angajează juridic şi patrimonial se 
semnează de Primar, directorul executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal 
şi de directorul Centrului Cultural Municipal Caracal. 
 Art. 7 (1) Activele şi pasivele înregistrate în contabilitatea Centrului Cultural Radu Şerban, 
Bibliotecii Municipale Virgil Carianopol şi Muzeului Romanaţiului vor fi preluate în contabilitatea 
Centrului Municipal Caracal. 
  (2) Se aprobă preluarea în gestiunea Centrului Municipal Caracal a tuturor bunurilor aflate la 
Centrul Cultural Radu Şerban, Biblioteca Municipală Virgil Carianopol şi Muzeul Romanaţiului. 
 (3) Preluarea activelor, pasivelor şi bunurilor menţionate la alin.(1) şi (2) se face pe baza unui 
proces verbal de predare primire încheiat între Centrul Cultural Municipal Caracal şi Centrul Cultural 
Radu Şerban, Biblioteca Municipală Virgil Carianopol şi Muzeul Romanaţiului. 
 Art. 8 Obligaţiile contractuale ale Centrului Cultural Radu Şerban, Bibliotecii Municipale Virgil 
Carianopol şi Muzeului Romanaţiului vor fi preluate de Centrul Cultural Municipal Caracal. 
 Art. 9 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Centrului Cultural Municipal Caracal conform 
anexei nr. 1 şi anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 Art. 10 Personalul Centrului Cultural Radu Şerban, Bibliotecii Municipală Virgil Carianopol şi 
Muzeului Romanaţiului va fi redistribuit conform Organigramei, Centrului Cultural Municipal Caracal, 
încheindu-se noi contracte individuale de muncă, în aceiaşi termeni şi cu menţinerea drepturilor salariale 
dacă acestea au fost stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 Art.11 Până la organizarea concursului de proiecte în vederea încredinţării managementului 
Centrului Cultural Municipal Caracal de către autoritatea  administrativ- teritorială în condiţiile OG nr. 
189/2008, aprobată şi modificată prin Legea nr. 269/2009, managementul Centrului Municipal Caracal se 
asigură de către dl. Teodorescu Florin. 
 Art. 12 Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal de a aproba transformarea nivelurilor de 
studii din statul de funcţii precum şi de a modifica numărul de personal între servicii şi compartimente în 
funcţie de cerinţe, cu respectarea numărului de posturi aprobate. 
 Art.13 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Municipal Caracal va fi 
supus aprobării Consiliului Local. 
 Art. 14 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L nr. 
28/2010 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de personal al Centrului Cultural 
Radu Şerban Caracal, H.C.L nr. 29/2010 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de 
personal al Bibliotecii Municipale Virgil Carianopol şi H.C.L.  nr. 30/2010 privind aprobarea 
organigramei, statul de funcţii şi numărul de personal al Muzeului Romanaţiului Caracal. 
 Art. 15 Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Centrul Cultural Municipal Caracal 
se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 ART.16 - Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului 
Municipiului, Centrului Cultural şi  direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal. 
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