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RAPORT 

Privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea alocării într-o 

a doua etapă, de la bugetul local pe anul 2014, a sumei de 2.300.000,00 lei, în vederea acoperirii 

costurilor ocazionate de evenimentele culturale organizate de Municipiul Baia Mare în anul 2014  

 

Prin tradiţie, Municipiul Baia Mare reprezintă un veritabil centru al culturii şi exprimării publice, 

fiind gazda unor evenimente culturale importante. 

 

Pentru a susţine, promova şi încuraja cultura şi arta spectacolului la un înalt nivel calitativ, 

Municipiul Baia Mare urmăreşte:  

- extinderea şi diversificarea serviciilor pe care le oferă comunităţii, prin crearea de evenimente 

culturale cu rol de platformă de promovare şi educare culturală a publicului; 

- oferirea spaţiului ideal pentru manifestare culturală;  

- dezvoltarea pieţei divertismentului prin organizarea de spectacole calitative numeroase;  

- îmbunătăţirea percepţiei publicului larg asupra actului cultural şi facilitarea acces ului unui număr 

cât mai mare de persoane la evenimentele culturale; 

- oferirea unei alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, de recreere;  

- dezvoltarea unor personalităţi armonioase, pro-sociale; 

- impulsionarea actului cultural. 

 

Prin H.C.L. nr. 41/2014 s-a aprobat organizarea de către Municipiul Baia Mare a unor evenimente 

culturale pe parcursul anului 2014 şi alocarea într-o primă etapă a sumei de 1.025.000,00 lei în 

vederea acoperirii costurilor ocazionate de organizarea acestor evenimente. Până la data 

elaborării prezentului raport, Municipiul Baia Mare a organizat următoarele evenimente: în luna 

martie - "Ziua Femeii", în luna mai - "Primăvara Băimăreană", în luna iunie - "Ziua Copiilor" şi 

"Zilele Municipiului Baia Mare". Costul de organizare a acestora a fost în sumă de 850.000,00 lei. 

 

Municipiul Baia Mare intenţionează să  organizeze în continuare evenimente culturale, respectiv: 

"Vara Băimăreană" - în luna august şi "Toamna Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor (ediţia 22)" 

- luna septembrie. În cadrul acestor evenimente se vor desfăşura concerte de muzică de toate 

genurile susţinute de formaţii şi artişti consacraţi, concerte de muzică din cea mai variată: pop, 

rock, dance, folk, muzică uşoară, muzică clasică, de operă şi operetă, spectacole folclorice. 

Agenda evenimentelor va mai cuprinde spectacole de teatru, expoziţii, concerte de muzică de 

fanfară, târguri de produse tradiţionale, altele asemenea. 

 

Costul estimat pentru organizarea acestor evenimente presupune diverse achiziţii de servicii şi 

produse, precum: servicii muzicale şi de divertisment, servicii de prezentare spectacole şi servicii 

de scenotehnică, instalare/dezinstalare echipament sonorizare/lumini şi  activităţi suport pentru 

interpretare artistică la scenă; produse de promovare a evenimentelor (afiş, flyer, mash, altele 

asemenea); servicii de cazare; servicii de restaurant; servicii de transport şi servicii de 

interpretariat (ocazionate de vizita delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite cu Municipiul Baia 

Mare); servicii de restaurant ocazionate de organizarea unor mese oficiale; servicii de pirotehnie; 
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servicii de închiriere toalete ecologice;  taxă UCMR-ADA; alte cheltuieli (flori şi aranjamente 

florale, diverse tipărituri: diplome, ecusoane, invitaţii, etichete de masă , album foto, cadouri 

delegaţii oficiale etc.).  

 

Având în vedere: costurile similare ale evenimentelor organizate în cursul anului precedent dar şi 

al celor organizate în anul 2014 până în prezent, estimările privind costurile pentru organizarea 

celor două evenimente culturale şi ţinând seama de faptul că, la momentul aprobării bugetului 

general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2014, din suma repartizată pe domeniul 

cultură, nu se pot acoperi în întregime toate costurile estimate, înaintăm Consiliului Local Baia 

Mare propunerea de a aproba suma estimată de 2.300.000,00 lei necesară organizării 

evenimentelor culturale: "Vara Băimăreană" şi "Toamna Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor 

(ediţia 22)".  

 

Pentru a degreva cât mai mult bugetul local de cheltuielile ocazionate de organizarea 

evenimentelor culturale, prin activitatea de atragere de fonduri la bugetul local, până  la momentul 

elaborării prezentului raport, sume le contractate sub formă de sponsorizări sunt în valoare de 

434.600,00 lei (131.000,00 lei şi 69.000,00 euro - 1 euro = aprox. 4,4 lei). În continuare ne vom 

concentra eforturile în vederea atragerii a cât mai multor sponsorizări destinate acestor 

evenimente, sume care se vor completa cu cele rezultate din închirierea spaţiilor publice către 

agenţii economici care vor realiza comerţ pe perioada desfăşurării evenimentelor.  Prin aceste 

măsuri, urmărim  ca cea mai mare parte a cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor 

evenimente să fie acoperită din fonduri atrase la bugetul local.  

 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem oportună organizarea de către Municipiul Baia Mare a 

evenimentelor culturale "Vara Băimăreană" şi "Toamna Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor 

(ediţia 22)". 

 

 

Anexăm la prezentul proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile bugetare pentru anul în curs şi menţiunile referitoare la 

bugetul necesar organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale "Vara 

Băimăreană" şi "Toamna Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor (ediţia 22)", propunem alocarea 

sumei de 2.300.000,00 lei din bugetul local pe anul 2014, sumă care se va deconta pe baza 

documentelor justificative prezentate. 

 

Vizat, 

 

Serviciul Finanţări Locale, 

 

Şef Serviciu, 

Anca Raţ 

 

Întocmit,                                                                                                           

 

Serviciul Finanţări Locale 

 

Inspector superior, 

Livia Pop 

 

Inspector asistent, 

Mădălina Iluţ 
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Prezentul raport are la bază prevederile legale conferite de Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10, art. 36 alin. 1, alin. 4 lit. a, art. 45 

şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

              VIZAT,                                                                                                   VIZAT, 

 

             Direcţia Economică,                                                            Direcţia Juridică, Administraţie    

                                                                                                                     Publică Locală 

 

             Director Executiv,                                                                                Director Executiv,    

             Carmen Pop                                                                                    Mircea Niculae 

 

 

 

  

 

 

 


