
        

PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Ciulniţa pentru anul 2014

Primarul comunei Ciulnita:
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 356/2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2014,
-prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare,
- prevederile art.  6 din Legea nr.53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică locală,
-adresa nr. 200317/07.01.2014 a DGRFP Ploieşti,
-HCJ Ialomiţa nr. 7/ 28.01.2014 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor

administrativ-teritoriale  din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , pe
anul 2014

Examinând :
-referatul de aprobare  nr.147  / 16.01.2014  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr. 146 /16.01.2014   al compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,

În temeiul art.36 alin. (4), lit.a,   art. 45, alin. (5), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1)  Se aprobă bugetul  de venituri şi cheltuieli al comunei Ciulniţa pe 2014, conform
anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă lista de investiţii pe anul 2014, cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul local al comunei Ciulniţa,   conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2  Ordonatorul  principal  de  credite  şi  contabilul  comunei  vor  duce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor  prin  grija
secretarului comunei.             

                                              INIŢIATOR,
                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                          ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA
NR. 4  / 16.01 .2014



        

PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Ciulniţa

 pentru anul din 2013

Primarul comunei Ciulnita:
Având în vedere:
-prevederile  57  ,  alin.  1  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare,

Examinând :
-referatul de aprobare  nr.176/ 21.01.2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.177/ 21.01.2014 al contabilului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Ciulniţa,
În temeiul 36 alin. (4),  lit.a,   art.  45, alin.  (5),  şi  art.  115, alin. (1),  lit.  b) ,  din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1  Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului comunei Ciulniţa  pentru anul 2013,

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul  comunei  Ciulniţa  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor, iar hotărârea va fi

comunicată  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Ialomiţa,  compartimentului  contabilitate  şi  Primarului

comunei Ciulniţa prin grija secretarului comunei.             

              INIŢIATOR,
                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                            ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

NR.   5 / 21.01.2014       



        

PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii multianuale

Primarul comunei Ciulnita:
Având în vedere:
-prevederile    din  Legea nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu modificările  şi

completările ulterioare,

Examinând :
-referatul de aprobare  nr.178/ 21.01.2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.179./ 21.01.2014 al consilierului de proiecte din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Ciulniţa,

În temeiul 36 alin. (4),  lit.a,   art.  45, alin.  (5),  şi  art.  115, alin. (1),  lit.  b) ,  din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1   Se  aprobă  lista  investiţiilor  multianuale  ,  conform  anexei  nr.1,  care  face  parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul  comunei  Ciulniţa  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor  prin  grija

secretarului comunei.                    

                                       

              INIŢIATOR,
                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                            ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

NR.  6   / 21.01.2014



PROGRAM MULTIANUAL DE INVESTITII
 

2014

1. Contract  de  imprumut  pentru  realizarea  cofinantarii  pentru  proiectele  aflate  in
derularea;

2. Retele  de  canalizare  menajera  si  statie  de  epurare  in  satele  Ciulnita  si   Ion    
Ghica;

3. Realizare de utilitati in cartier rezidential Ciulnita ;
4. Asfaltare strazi in localitatea Ciulnita prin P.N.D.L;
5. Asfaltare strazi in satul Ion Ghica;
6. Asfaltare strazi in satul Poiana si cartier Ghimpati ; 
7. Extindere retea de alimentare cu energie electrica sat Ciulnita –Zona Garii;
8. Realizare retele  de alimentare cu energie electrica a statiilor  de epurare in  satele

Ciulnita si Ion Ghica;
9.      Modernizare Camin cultural Ciulnita; 
10.Platforme betonate pentru amplasarea de pubele pentru deseuri reciclabile, in fiecare sat

component al comunei;
11.Dotari sala multifunctionala la Gradinita cu program normal Ciulnita;
12.Sistem de supraveghere in satul Ciulnita;
13.Realizarea unei Sali de festivitati in cladirea Scolii vechi Poiana, prin modificarea a doua

sali de clasa;
14.Transformarea Scolii Ivanesti in Camin cultural;
15.Realizarea de alei pietonale in satul Ciulnita;
16.Achizitionarea unui bazin de stocare a apei potabile,  cu o capacitate de 100 mc, plus

lucrarile de montaj, pentru Gospodaria de apa a Serviciului de alimentare centralizata cu
apa al Comunei Ciulnita , plus lucrarile de montaj;

17.Achizitionare unui grup de pompare pentru Gospodaria de apa a Serviciului de alimentare
centralizata cu apa al Comunei Ciulnita, plus lucrarile de montaj ;

18.Achizitionare  unui  vas  de  expansiune  pentru  Gospodaria  de  apa  a  Serviciului  de
alimentare centralizata cu apa al Comunei Ciulnita ;

19.Realizarea unor statii de autobuz in satele Ciulnita si Poiana. 



        

RAPORT

PRIVIND
PROGRAM MULTIANUAL DE INVESTITII 

2014

Subsemnatul  Urse  Viorel,  consilier  proiecte  in  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

Comunei  Ciulnita,  supun  analizei  si  aprobarii  dumneavoastra  Raportul  privind „PROGRAM

MULTIANUAL DE INVESTITII 2014”, prezentat mai jos.

1. CONTRACT  DE  IMPRUMUT  PENTRU  REALIZAREA  COFINANTARII  PENTRU
PROIECTELE AFLATE IN DERULARE

Contractarea unui imprumut intern rambursabil in valoare de 800.000 lei, pentru obiectivele de

investitii prezentate in Anexa, este necesara pentru sustinerea financiara a proiectelor de dezvoltare a

Comunei Ciulnita. 

Unele dintre aceste proiecte se deruleaza prin programe cu finantare europeana nerambursabila,

altele prin programe cu finantare nationala nerambursabila la care Comuna Ciulnita trebuie sa contribuie

financiar  pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile si a unei parti a cheltuielilor eligibile.

Alte proiecte de dezvoltare locala nu se deruleaza prin niciun program european sau national si,

in consecinta, toate cheltuielile legate de implementarea acestora sunt suportate de la bugetul local.

Bugetul local al Comunei Ciulnita, ca marea majoritate a bugetelor locale comunale din tara, nu

poate sustine toate cheltuielile cu privire la cofinantarea proiectelor pentru dezvoltare locala. Diferentele

dintre sumele necesare si cele aflate in bugetul local se asigura fie de la bugetul Consiliului Judetean

Ialomita, fie prin alocari de la Bugetul national din cote defalcate din T.V.A. 

In conditiile crizei economice actuale, sumele din aceste surse nu sunt suficiente si, pentru a nu

pierde finantarile din fonduri nerambursabile, este necesara asigurarea finantarii din alte surse, cea mai

la indemana sursa fiind imprumutul rambursabil intern. 

Contractul de imprumut se preconizeaza a se derula pe o perioada de 10 ani.

2. RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE CIULNITA
SI ION GHICA, COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA  

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

NR. 179 /21.01.2014  

http://www.cicnet.ro/prezentare-il.htm#%23


Proiect  derulat prin “ Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare

cu apa, statii  de tratare, canalizare si statii de epurare“ implementat de Administratia Fondului de Mediu

.

Pana in acest moment au fost realizate  statiile de epurare in satele Ciulnita si Ion Ghica iar

motivul pentru care lucrarea nu a fost finalizata a fost lipsa finantarii, dovada facand  adresa AFM NR.

1777686 din data de 28.05.2013, prin care comitetul Director al AFM a luat decizia suspendarii depunerii

cererilor  de  tragere  aferente  tuturor  contractelor  aflate  in  derulare.  Dupa  aceasta  data  s-au  facut

demersuri  considerabile  pentru  a  incerca  reluarea  finantarii,  iar  in  data  de  10.12.2013  cererea  de

tragere nr.2 din 14.06.2013 a fost aprobata . 

Suma totala aprobata  de  AFM este de 4.124.035,07 lei, iar pana in acest moment au fost

aprobate doua trageri de finantare : Tragerea nr.1 in valoare de 63.145,86 lei si  tragerea nr. 2 a fost in

valoare de 748.990,20 lei .

Proiectul se deruleaza si pe parcursul anului 2015. 

3. RETELE EDILITARE APA SI RETELE CIRCULATIE “ANSAMBLU REZIDENTIAL 
CIULNITA,” - Proiect realizat din  fonduri proprii . 

Avand in vedere vanzarea  terenurilor din Cartierul Rezidential si obligatia autoritatii locale de a

realiza  utilitatile,  s-a  incercat  urgentarea  finalizarii  acestei  investitii.  In  ciuda  tuturor  problemelor

intampinate  in obtinerea resurselor  financiare  realizarii  acestei  investitii  (incercarea contractarii  unui

imprumut intern rambursabil de la Ministerul de Finante nu a avut o finalitate favorabila )  pana in acest

moment au fost realizate retelele de apa, iar pe drumuri  s-a pus al doilea strat de piatra.

Dupa realizarea bransarii consumatorilor la reteaua de apa, si pe masura ce se asigura resursa

financiara lucrarea va continua prin asternerea celui de-al treilea strat de piatra si realizarea rigolelor

betonate si a aleilor pietonale.

Proiectul se deruleaza si pe parcursul anului 2015.

4. ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA CIULNITA PRIN P.N.D.L

 S-a realizat  solicitarea inregistrata sub numarul  8436 din 28.11.2013 la CJ Ialomita  pentru

includere  in  Programul  National  de  Dezvoltare  Locala  din  domeniul  « Reabilitarea  /modernizarea

drumurilor publice clasificate si incadrate , in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri

judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interioarul

localitatilor »

Au fost realizate documentatiile SF+PT +DDE si se pregatesc  documentatiile pentru obtinere

avize si autorizati. 

Intrucat pe aceste strazi au fost realizate retelele de apa si de alimentare cu gaze naturale, iar

reteaua de canalizare este in curs de realizare in acest an, asfaltarea este ultima etapa a modernizarii

acestei localitati si implicit, ridicarea conditiilor de trai a locuitorilor.

5. ASFALTARE STRAZI IN SATUL ION GHICA



Au fost realizate documentatiile SF+PT +DDE si se pregatesc  documentatiile pentru obtinere

avize si autorizati . 

Modernizarea strazilor din sat este in deplina concordanta cu politica de modernizare a satului

romanesc, in vederea cresterii nivelului de trai al populatiei din mediul rural.

6. ASFALTARE STRAZI IN SATUL POIANA SI CARTIER GHIMPATI 

Au fost realizate documentatiile SF+PT +DDE si se pregatesc  documentatiile pentru obtinere

avize si autorizatii . 

Modernizarea strazilor din sat este in deplina concordanta cu politica de modernizare a satului

romanesc, in vederea cresterii nivelului de trai al populatiei din mediul rural.

7. EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE IN COMUNA CIULNITA, SAT 
CIULNITA-ZONA GARII – 

Proiect realizat prin GAL"Dunarea de jos” Masura 413 prin Masura 322 Renovarea, Dezvoltarea

satelor, Imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a

mostenirii rurale  . 

Conform adresei  nr. 3138 din 15.11.2013 am fost informati ca  in urma verificarii si evaluarii

cererii de finantare si dupa aprobarea de catre Comitetul de Selectie a Raportului de Selectie aferent

sesiunii 413-322/01-12 din data de 25.07.2013 proiectul a fost declarat  eligibil , urmand semnarea

contractului de finantare cu APDRP, dupa care vor demara procedurile de atribuire a contractului de

lucrari in vederea realizarii proiectului. Proiectul se deruleaza pe parcursul mai multor ani.

8. REALIZAREA  RETELEI  DE  ALIMENTARE  CU  ENERGIE  ELECTRICA  A  STATIILOR  DE
EPURARE IN SATELE CIULNITA SI ION GHICA

     Realizarea  proiectului «RETELE  DE  CANALIZARE  MENAJERA  SI  STATIE  DE  EPURARE  IN

LOCALITATILE CIULNITA SI ION GHICA» nu s-ar putea finaliza fara realizarea bransarii  la reteau de

energie electrica.

    In orice program, realizarea utilitatilor este in sarcina beneficiarului, in speta Comuna Ciulnita.

Valoarea proiectului este de aproximativ 170 mii lei, fara TVA.     Avand  in  vedere  cunoasterea

din proprie experienta a perioadei lungi  de timp ce trece de la implementarea unui proiect pana la

realizarea efectiva a lucrarii, este necesara urgentarea demararii acestei investitii.

9. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL CIULNITA 

 Odata cu introducerea apei curente si a gazelor naturale in satul Ciulnita a aparut si necesitatea

modernizarii Caminului cultural din localitate. 

Intrucat sediul caminului cultural Ciulnita este folosit pentru numeroase activitati (nunti, botezuri,

zile onomastice, serbari, spectacole, adunari populare, sedinte de consiliu local etc.) si actualul local nu

beneficiaza de utilitati,  s-a impus o reactualizare a S.F.  cu partea de utilitati,  in  vederea demararii

lucrarilor de modernizare. Utilitatile avute in vedere sunt alimentarea cu apa curenta, grup sanitar si

bucatarie,  avand  in  vedere  ca  incalzirea  Caminului  se  realizeaza  deja  cu  centrala  termica  pe  gaze

naturale.



10.PLATFORME  BETONATE  PENTRU  AMPLASAREA  DE  PUBELE  PENTRU  DESEURI
RECICLABILE, IN FIECARE SAT COMPONENT AL COMUNEI

Deoarece banii din Proiectul PHARE 2004  au ajuns pentru realizarea doar a cate unei platforme

betonate in fiecare sat, si tinanad cont de faptul suntem obligati sa  colectam selectiv cel putin 50% din

cantitatea totala de deseuri menajere colectata, se impune realizarea mai multor platforme de acest

gen, pentru a veni in intampinarea populatiei aflata la distante mari de europubele destinate colectarii

selective a deseurilor reciclabile.

11. DOTARI SALA MULTIFUNCTIONALA LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIULNITA

Cladirea a fost  amenajata ca si  gradinita  in  anul  2008, iar  in  anul  2009 a fost  extinsa  prin

construirea unei sali de mese. Din lipsa de fonduri nu s-a reusit dotarea acesteia cu mobilier specific

pentru darea in folosinta. Extinderea a avut in vedere atat realizarea unei sali pentru servirea masei, cat

si pentru infiintarea unei sali de curs, deoarece in gradinita isi desfasoara activitatea grupa mica, grupa

mijlocie si grupa mare. 

Tinand cont de cerintele actuale din procesul educational se impune realizarea unei dotari cu

aparatura si tehnica corespunzatoare unei educatii moderne.

12. SISTEM DE SUPRAVEGHERE IN SATUL CIULNITA

Legea 333/2003  prevede ca primarii trebuie sa asigura paza obiectivelor din administrarea sa, fie

cu personal calificat in acest scop, fie cu echipamente de supraveghere.

 Avand in vedere ca numarul lucratorii posturilor de politie rurala a fost redus, paza contractuala

desfiintata,  infiintarea politiei  locale a fost aprobata dar fara a se aproba si  incadrarea personalului

necesar, precum si numarul in crestere al infractiunilor  de furt de pe raza comunei, este nevoie de

instalarea unor camere de supraveghere, in toate satele comunei, care sa asigure supravegherea pe

timp de noapte  si in zilele nelucratoare atat a institutiilor aflate in administrarea primariei, cat si a altor

obiective importante de pe raza comunei.

Din lipsa fondurilor, este indicat ca investitia sa se realizeze, in prima faza, in satul Ciulnita, dupa

care si in celelalte sate, pe parcursul a mai multor ani.

13. REALIZAREA UNEI SALI DE FESTIVITATI IN CLADIREA SCOLII VECHI POIANA, PRIN
MODIFICAREA A DOUA SALI DE CLASA

Deoarece locuitorii  satului Poiana nu beneficiaza de un spatiu adecvat pentru desfasurarea unor

evenimente ca nunta, botez , hram, serbari etc., este necesar a se realiza, pentru atigerea acestui scop,

transformarea a doua clase din cladirea Scolii vechi Poiana in sala de festivitati.

S-a aprobat prin HCL nr.61 si nr.62 din 31.10.2010 schimbarea destinatiei Scolilor de la Poiana si

de  la  Ivanesti,  si  s-a  solicitat  prin  adresa  3352 din  11.12.2013  eliberarea  Acordului  Consiliului  de

administratie al Scolii Gimnaziale Ciulnita , acord ce ne este necesar la intocmirea documentatiei pentru

solicitarea avizului conform al Ministrului Educatiei Nationale . 

Dupa obtinerea acestor avize se vor realiza documentatiile necesare demararii acestei investitii . 



14.TRANSFORMAREA SCOLII IVANESTI IN CAMIN CULTURAL

Deoarece locuitorii satului Ivanesti nu beneficiaza de un spatiu adecvat pentru desfasurarea unor

evenimente ca nunta, botez , hram, serbari etc., este necesar a se realiza, pentru atigerea acestui scop,

transformarea a doua clase din cladirea Scolii Ivanesti in sala de festivitati.

S-a aprobat prin HCL nr.61 si nr.62 din 31.10.2010 schimbarea destinatiei Scolilor de la Poiana si

de  la  Ivanesti,  si  s-a  solicitat  prin  adresa  3352 din  11.12.2013  eliberarea  Acordului  Consiliului  de

administratie al Scolii Gimnaziale Ciulnita , acord ce ne este necesar la intocmirea documentatiei pentru

solicitarea avizului conform al Ministrului Educatiei Nationale . 

Dupa obtinerea acestor avize se vor realiza documentatiile necesare demararii acestei investitii . 

15.REALIZAREA DE ALEI PIETONALE IN SATUL CIULNITA

Avand in vedere Ordonanta 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si

rurale , Consiliul Local are obligatia conf. cap 3, art.7 :

 Lit a) de a lua masurile necesare in vederea protectiei sanatatii publice ;

 Lit b) de a conserva si proteja mediul ;

 Lit  e) de a construi,  intretinere, reparara si  moderniza drumurile  comunale ,strazile si

trotuarele, a santurilor si podetelor ;

In  comuna  Ciulnita  fondul  construit  se  afla  in  prim  proces  de  extindere  si  se  continua

modernizarea acestuia . Se constata  o intensificare si diversitate a traficului rutier pe drumul judetean

care strabate localitatea . 

Avand in vedere ca deplasarea locuitorilor spre Scoala, spre Biserica, spre Gradinita, spre sediul

Primariei, spre Biblioteca, spre Politie, spre Dispensar se face pe partea carosabila a DJ 201, fapt ce

pune in primejdie viata si integritatea fizica a acestora ,  este necesara realizarea unor alei pietonale

care sa permita locuitorilor deplasare in siguranta spre destinatiile propuse. 

16.ACHIZITIONAREA UNUI BAZIN DE STOCARE A APEI POTABILE, CU O CAPACITATE DE
100 MC, PLUS LUCRARILE DE MONTAJ, PENTRU GOSPODARIA DE APA A SERVICIULUI
DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU APA AL COMUNEI CIULNITA , PLUS LUCRARILE
DE MONTAJ

17.ACHIZITIONARE  UNUI  GRUP  DE  POMPARE  PENTRU  GOSPODARIA  DE  APA  A
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU APA AL COMUNEI CIULNITA, PLUS
LUCRARILE DE MONTAJ 

18.ACHIZITIONARE  UNUI  VAS  DE  EXPANSIUNE  PENTRU  GOSPODARIA  DE  APA  A
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU APA AL COMUNEI CIULNITA

 

Achizitiile prezentate la punctele 16, 17 si 18 sunt impuse de necesitatea asigurarii nonstop a

apei curente pentru populatia comunei.

In cursul anilor precedenti, in conditiile bransarii la reteua centralizata de apa a comunei a unui

numar mare de gospodarii,  pe timpul lunilor de vara, cand consumul de apa a crescut foarte mult,



Serviciul  de  apa  al  comunei  s-a  confruntat  cu  posibilitatea  furnizarii  apei  cu  program,  deoarece

capacitatea de inmagazinare nu facea fata consumului.

Pentru  a  preveni  astfel  de  situatii,  sau  chiar  sistarea  furnizarii  apei  pe  o  perioada  mai

indelungata, se impune realizarea cat mai curand a investitiilor de mai sus, pentru a nu crea disconfort

populatiei comunei si pentru evitarea aparitiei unor focare de infectie.   

19.REALIZAREA UNOR STATII DE AUTOBUZ IN SATELE CIULNITA SI POIANA 

Proiectele se afla in stadiul de eliberat avize  si autorizatii.

Investitia se realizeza prin fonduri proprii si este preconizata a se realiza in cursul acestui an, ca

urmare a solicitarii locuitorilor satelor Ciulnita si Poiana aflati la o distanta foarte mare de statiile de

autobuz existente.

Tinanad cont de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local Ciulnita adoptarea unei hotarari

prin care sa aprobe „PROGRAMUL MULTIANUAL DE INVESTITII 2014” al Comunei Ciulnita.

Consilier proiecte,

Urse Viorel



        

PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prestate de beneficiarii de

ajutor social pentru anul 2014

Primarul comunei Ciulnita:
Având în vedere:
-prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
-prevederile art.28 alin 3 din Normele de aplicare  a prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat,
Examinând :
-referatul de aprobare  nr.180/21.01 .2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr. nr. 181/21.01.2014 al asistentului social din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Ciulniţa,

În temeiul 36 alin. (6), lit.a, pct .2 şi 16,  art. 45, alin. (5), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prestate de beneficiarii de

ajutor  social pentru  anul  2014,  conform  anexei  nr.1,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta

hotărâre.

Art.2 Viceprimarul comunei Ciulniţa şi asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Ciulniţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Ciulniţa, Instituţiei Prefectului

Ialomiţa şi  adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin grija secretarului comunei.             

                                       
              INIŢIATOR,

                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                            ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA
NR. 7 /21 .01 .2014



Anexa NR.1 la HCL CIULNIŢA nr.07/30.01.2014

PLAN  DE  SERVICII -  PE ANUL 2014
CU ACTIVITATILE  DESFAŞURATE DE  

BENEFICIARII  LEGII 416/2001

ACTIVITATI   LUNA PERIOADA DE  
DESFASURARE

  LOCALITATEA

INTRETINEREA 
CURATENIEI DE-A 
LUNGUL  DJ. 201

IANUARIE PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

CURATENIE LIZIERA 
SALCAMI

IANUARIE 12-14 CIULNITA

INTRETINEREA 
CURATENIEI DE-A 
LUNGUL  DJ. 201

FEBRUARIE PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

  DEZAPEZIRE PERSOANE  
VARSTNICE  FARA  
AJUTOR  

IANUARIE , 
FEBRUARIE

 IN PERIOADA  CU
VISCOL 

  CILNITA,       ION 
GHICA, IVANESTI, 
POIANA,GHIMPATI 

IGIENIZAREA 
PERIMETRULUI 
RAMPELOR DE GUNOI

FEBRUARIE 01-07 CIULNITA, POIANA, 
GHIMPATI 

 TRANSPORTAT SI 
IMPRASTIAT  NISIP PE 
DRUMUL DE ACCES AL 
MICROBUZULUI SCOLAR

  PERIOADA 
DE IARNA

 IN PERIOADA CU
ALUNECUS

DATORAT CADERII
DE POLEI ,

INGHETARII
ZAPEZII

  

POIANA, GHIMPATI

 DAT ZAPADA IN 
INSTITUTIILE DE 
INVATAMANT 

  PERIOADA 
DE IARNA

ATUNCI CAND ESTE
CAZUL

CIULNITA, ION GHICA, 
POIANA

CURATENIE LIZIERA DE 
SALCAMI

FEBRUARIE 20-22 CIULNITA

INTRETINEREA 
CURATENIEI DE-A 
LUNGUL  DJ. 201

MARTIE  PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

IGIENIZARE MAL DREP 
RAU  IALOMITA

MARTIE 12-14 POIANA  GHIMPATI

PLANTARE  POMI  MARTIE 24-30 CIULNITA
INTRETINEREA 
CURATENIEI DE-A 
LUNGUL  DJ. 201

APRILIE PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

INTRETINEREA SI 
EFECTUAREA  
CURATENIEI PE STRAZILE 

APRILIE PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI



COMUNEI
IGIENIZAREA 
PERIMETRULUI 
RAMPELOR DE GUNOI SI 
SORTAREA GUNOIULUI IN
RAMPE

APRILIE 01-07
CIULNITA,

POIANA,GHIMPATI

VARUIRE    POMI APRILIE 03-07 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

INTRETINEREA LIZIEREI 
DE SALCAMI

APRILIE  18-25 CIULNITA

AMENAJAT SI CURATAT  
RIGOLE DE SCURGERE 
A APEI

APRILIE 25-30 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

INTRETINEREA 
CURATENIEI DE-A 
LUNGUL  DJ. 201

MAI 01-07 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

INFIINTARE SI 
INTRETINERE  DE SPATII 
VERZI  (PRIMARIE, CAMIN,
GRADINITA NOUA)

MAI 08-15 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

EFECTUARE SI 
INTRETINERE CURATENIE
SI SPATIUL VERDE 
MONUMENTUL EROILOR

MAI 15-17

        CIULNITA, 

INTRETINEREA 
CURATENIEI PE STRAZILE 
COMUNEI

MAI PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

IGIENIZARE PERIMETRU 
RAMPE DE GUNOI SI 
SORTARE GUNOI

MAI 17- 18
22- 23

CIULNITA, 
POIANA,GHIMPATI

INTRETINEREA LIZIEREI 
DE SALCAMI, PERDEA DE 
PROTECTIE IN JURUL 
RAMPELOR DE GUNOI

MAI 28-31
CIULNITA, POIANA, 

GHIMPATI

EFECTUARE
CURATENIE 
DE-A LUNGUL DJ. 201

IUNIE 01- 05 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

CURATENIE SPATIU 
VERDE MONUMENTUL 
EROILOR

IUNIE 06-08
CIULNITA

CURATENIE SPATIU 
VERDE GRADINITA NOUA

IUNIE 11-15
CIULNITA

IGIENIZAREA 
PERIMETRULUI 
RAMPELOR DE GUNOI

IUNIE 18-21
CIULNITA,

POIANA,GHIMPATI

CURATENIE  LIZIERA
SI PERDEA DE PROTECTIE 
RAMPE DE GUNOI

IUNIE 25 -28 
CIULNITA, POIANA,

GHIMPATI
INTRETINERE CURATENIE IUNIE PERMANENT CIULNITA, ION GHICA, 



STRAZI COMUNA IVANESTI  
POIANA,GHIMPATI

REFACERE  PAVAJ  ALEI  
PIETONALE

IULIE 01-15 CIULNITA

AMENAJARE SPATII 
JOACA 

 IULIE 15-17 CIULNITA, POIANA

IGIENIZARE   PERIMETRU 
RAMPE  GUNOI

IULIE 17-20 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

CURATENIE LIZIERA SI 
PERDEA PROTECTIE 
RAMPE DE GUNOI

IULIE 21-26 CIULNITA

CURATENIE SEDIU 
PRIMARIEI ,CAMIN 
CULTURAL , DISPENSAR 
COMUNAL

AUGUST 06-10 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

INFIINTARE ALEI 
PIETONALE

AUGUST 11-15 ION  GHICA

IGIENIZAREA 
PERIMETRULUI 
RAMPELOR DE GUNOI

AUGUST 16- 19 CIULNITA,  POIANA 
GHIMPATI

CURATENIE
 LIZIERA 

AUGUST 20-25 CIULNITA

CURATENIE  SCOLI  SI  
GRADINITE

SEPTEMBRIE 01-09 CIULNITA, ION GHICA, 
POIANA GHIMPATI

EFECTUARE CURATENIE  
DE-A LUNGUL DJ.201

SEPTEMBRIE 10-15 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

ADUS  MATERIAL  
LEMNOS  DE LA PADURE

SEPTEMBRIE 16-25 CIULNITA

CURATAT  RIGOLE DE 
SCURGERE A APEI

SEPTEMBRIE 26-30 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

DISTRIBUIT LEMNE  
SCOLI(ETAPA I)

OCTOMBRIE 01-10 ION GHICA,   
GHIMPATI

IGIENIZARE  MAL  DREPT  
RAU  IALOMITA

OCTOMBRIE 11- 15 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

CURATENIE STRAZI 
COMUNA

OCTOMBRIE 16-20 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

CURATENIE PRIMARIE 
,CAMIN  CULTURAL , 
DISPENSAR COMUNAL

OCTOMBRIE 21-26 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

PLANTARE GARD VIU 
GRADINITA NOUA, 

OCTOMBRIE 26-30 CIULNITA

DISTRIBUIRE MATERIAL  
LEMNOS  SCOLI(ETAPA II)

NOIEMBRIE 01-10 GHIMPATI



 CURATENIE  DRUM 
JUDETEAN CARE 
STRABATE COMUNA

NOIEMBRIE 11-15 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

IGIENIZARE PERIMETRU 
RAMPE DE GUNOI

NOIEMBRIE 16-19 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

SPART   LEMNE SCOLI  SI  
ASEZAT IN MAGAZII

NOIEMBRIE 20-25  ION GHICA,  POIANA, 
cartier  GHIMPATI

CURATENIE PE STRAZILE  
COMUNEI

NOIEMBRIE 26-30 CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

DAT ZAPADA LA SEDIUL 
PRIMARIEI, SCOLI, 
GRADINITE, STATIILE  DE 
AUTOBUZ

DECEMBRIE ATUNCI CAND
SITUATIA O

IMPUNE

CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

DAT ZAPADA LA 
BATRANII SINGURI , 
BOLNAVI FARA AJUTOR 

DECEMBRIE IN PERIOADA CU
VISCOL 

CIULNITA, ION GHICA, 
IVANESTI, POIANA 
GHIMPATI

TRANSPORTAT SI 
IMPRASTIAT NISIP 
(MATERIAL 
ANTIDERAPANT) PE 
DRUMUL DE ACCES AL 
MICROBUZULUI SCOLAR

DECEMBRIE ATUNCI CAND
SITUATIA O

IMPUNE

POIANA . ; GHIMPATI

IN FIECARE ZI  DE  LUNI SI  MARTI   SE RIDICA GUNOIUL MENAJER  DE  LA POPULATIE  DUPA
CUM  URMEAZA :    

 LUNI -  SATELE CIULNITA  SI  ION     GHICA ,

                               MARTI  - SATELE  IVANESTI, POIANA, GHIMPATI   
    
                  ATUNCI CAND  SITUATIA  O IMPUNE SE VA ASIGURA  FORTA  DE MUNCA PENTRU
INTRETINEREA  SI  REPARAREA  PODULUI   DE  VASE DIN LOCALITATEA POIANA .
                  RECEPTIONAREA  SI  DEPOZITAREA CORESPUNZATOARE  A GUNOIULUI  DE
GRAJD  IN RAMPELE  DE  GUNOI   SPECIAL   AMENAJATE.



        

PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind Programul anual de achiziţii publice pe anul 2014

Primarul comunei Ciulniţa,

Având în vedere:
- prevederilor  art.  3 alin.1 lit.a şi art  4 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor
de concesiune de lucrări  publice şi  a contractelor de concesiune de servicii,  cu completările şi
modificările ulterioare,

Examinând :
-referatul de aprobare  nr.182/21.01.2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr.  183/21.01.2014 al  comisiei  din cadrul  aparatului  de specialitate al  primarului

comunei Ciulniţa,
 

În temeiul 36 alin. (9), art. 45, alin. (5), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1  Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014,   conform anexei

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul  comunei  Ciulniţa  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor  prin  grija

secretarului comunei.                    

                                       

              INIŢIATOR,
                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                            ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

NR .8  /  21.01 .2014



CONSILIUL LOCAL CIULNITA                 Anexa nr. 1 la HCL CIULNITA nr. 8  /30.01.2014        
JUDETUL IALOMITA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2014

  
Nr.
Crt.

OBIECTUL CONTRACTULUI CODUL
VOCABULA
RULUI CPV

VALOAREA
ESTIMATA

PROCEDURA DATA
ESTIMATA
PENTRU

INCEPERE

DATA
ESTIMATA PT
FINALIZARE

PERS.
RESPONSAB

ILALEI EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 PT şi DE  Reţea de joasă tensiune 74222100-2 20000 4545 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.

Achiziţii
2 Amenajare statii de autobuz

Contract lucrari
28112321-6 6.000 1.396 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.

Achiziţii

3 Pietruire strazi
Contract lucrari

45233252-0 61600 14000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

4 Achizitie piatra
Contract furnizare produse

14212300-3 61600 14000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

5 Servicii Cercetare Dezvoltare
Contract de servicii

73300000-5 20.000 4.652 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

6 Achizitie balastru
Contract furnizare produse

14212310-6 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

7 Achizitie nisip
Contract furnizare produse

14200000-3 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

8 Achizitie ciment
Contract furnizare produse

26263100-0 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

9 Achizitie var

Contract furnizare produse

44111400-5 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii



10 Achizitie mobilier urban
Contract furnizare produse

28824000-4 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

11 Achizitie lampi iluminat public 
stradal
Contract furnizare produse

28815822-6 10.000 2.272 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

12 Lucrari montaj lampi iluminat public 
stradal
Contract lucrari

28825300-4 10.000 2.272 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

13 Gresie
Contract furnizare produse

14112200-1 4400 1000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

14 Lambriu 
Contract furnizare produse

45451200-5 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

15 Rigips
Contract furnizare produse

28812310-3 10.000 2.272 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

16 Combustibil solid –lemn de foc
Contract furnizare produse

03410000-7 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

17 Combustibil termic-gaz metan 09121200-5 61600 14000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

18 Achizitie servicii de consultanta
Contract de servicii

72224100-2 44000 10000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

19 Achizitie servicii juridice
Contract de servicii

74110000-3 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

20 Diriginte de santier
Contract de servicii

74262100-4 44000 10000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

21 Hartie xerox, scris
Contract furnizare produse

21230000-4 4400 1000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

22 Pixuri
Contract furnizare produse

30192121-5 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

23 Jgheaburi
Contract furnizare produse

45261320-3 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

24 Agrafe, bolduri
Contract furnizare produse

25247120-1 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

25 Cerneluri imprimante
Contract furnizare produse

30192113-6 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

26 Articole din fire metalice ( cuie, 
electrozi, sarma)
Contract furnizare produse

28414200-9
31711140-6

1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii



27 Beton
Contract furnizare produse

28814100-2 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

28 Plasa bordurata
Contract furnizare produse

28413100-1 17600 4000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

29 Placi comemorative – marmura
Contract furnizare produse

14111100-3 4400 1000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

30 Materiale curatenie (detergenti)
Contract furnizare produse

24513290-2 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

31 Studii topografice – 
Contract de servicii

74233500-6 22000 5000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

32 Cos de gunoi stradal
Contract furnizare produse

25243320-5 8800 2000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

33 Anunturi publicitare
Contract de servicii

74410000-6 8800 2000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

34 Studiu de prefezabilitate 
Reamenajare Şcoala Poiana în 
Cămin Cultural

73420000-2 8800 2000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

35 Dosare
Contract furnizare produse

22852100-8 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

36 Biblioraft
Contract furnizare produse

25247110-8 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

37 Dischete si cd-uri
Contract furnizare produse

30217320-2 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

38 Plicuri
Contract furnizare produse

21232300-1 1320 300 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

39 Amenajare drumuri de exploatare şi
varianta ocolitoare în comuna 
Ciulniţa
Contract lucrari

45233120-6 5.438.683 1.275.
275

Licitaţie publică 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

40 Contract împrumut 
Contract de servicii

66113000-5 1.000.000 272.272 Licitatie publica 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

41 Camere supraveghere
Contract furnizare produse

32323300-6 8800 2000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

42 Reparaţii imobil Poliţia  Ciulniţa
Contract lucrari

45453100-8 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii



43 Reparaţii imobil Dispensar medical
Contract lucrari

45453100-8 30800 7000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

44 Placuţe numere imobile şi nume 
străzi
Contract furnizare produse

44423450-0 8800 2000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

45 Reparaţii imobil Şcoala  Ciulniţa
Contract lucrari

45453100-8 44000 10000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

46 Amenajare parc Ion Ghica
Contract lucrari

45212130-6 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

47 Beton/ piatra concasata
Contract furnizare produse

14212300-3 52800 12000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

48 Samanta gazon
Contract furnizare produse

03111000-2 4400 1000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

49 Combustibil auto- motorină 09134200-9  61600 14000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

50 Combustibil auto- benzină fără 
plumb

09132100-4 13200 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

51 Ferestre termopan 45421000-4 52800 12000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

52 Electricitate 09310000-5 66000 15000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

53 Servicii postale 64110000-0 2200 500 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

54 Telefonie fixă 64210000-1 19800 4500 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

55 Telefonie mobilă 64212000-5 19800 4500 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

56 Servicii internet 7240000-4 2200 500 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

57 Servicii de arhivare 66510000-8 10000 3000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

58  CHERESTEA
Contract furnizare produse

03419000-0  40.000 9000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

59 PRODUSE PEPINIERĂ
Contract furnizare produse

03450000-9  30.000  6750 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

60  PACHE SOFTWARE SI SISTEME 
INFORMATICE
Contract furnizare produse

48000000-8 30.000 6750 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii



61 PIESE REZERVĂ AUTO
Contract furnizare produse

34330000-9 30.000 6750 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

62 Lucrari montaj lampi iluminat public 
stradal
Contract lucrari

28825300-4 40.000  9000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii

63  CHERESTEA
Contract furnizare produse

03419000-0  40.000 9000 Achizitie directa 01.01.2014 31.12.2014 Comp.
Achiziţii



        

                                                            PROIECT DE  HOTǍRÂRE
privind aprobarea Regulementului de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural al

comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Ciulnita:
Având în vedere:
-prevederile  OUG  nr.  118/2006  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,
-ORDIN nr. 2.193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare

şi funcţionare a aşezămintelor culturale
Examinând :
-referatul de aprobare  nr.184  / 21.01.2014  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr. 185 /21.01.2014   al compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,

În temeiul art.36 alin. (4), lit.a,   art. 45, alin. (5), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN ADOPTARE
PROIECT DE

H O T Ă R Â R E

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural al comunei
Ciulniţa, conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă taxa de închiriere a Căminului cultural Ciulniţa astfel:
a.Căminul  cultural  sat Ciulniţa  : 300 lei fără veselă/24 ore; 500 lei cu veselă/24 ore.
b.Căminul cultural sat Ion Ghica : 150 lei fără veselă/24 ore; 300 lei cu veselă/24 ore.
c.Căminul cultural sat Ghimpaţi : 150 lei fără veselă/24 ore; 300 lei cu veselă/24 ore.
Art.3  Sunt scutite  de plata taxei  de închiriere adunările  publice organizate de primărie  ,

serbările şcolare, repetiţii pentru programe artistice.
Art.4  Ordonatorul  principal  de  credite  şi  contabilul  comunei  vor  duce  la  îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
Art.5 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor  prin  grija

secretarului comunei.             

                                              INIŢIATOR,
                                               PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate,
                                   GHEORGHE STELICĂ                                            SECRETAR,
                                                                                                          ŢIGĂU DANIEL ORLANDO

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA
NR. 8  / 21.01 .2014



                                                                                                                       Anexa HCL  nr          Ciulnita

Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Căminului Cultural al comunei Ciulniţa

CAP. I
Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Căminul cultural Ciulniţa, denumit în continuare cămin cultural, este o instituţie publică de
cultură, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ,  care funcţionează sub autoritatea consiliului
local al comunei Ciulniţa, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local.
    (2)  Căminul  cultural  poate  avea  filiale  pe  raza  unităţii  administrativ-teritoriale  în  care
funcţionează.
    ART. 2
    Căminul cultural îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în
vigoare şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-
cadru.
    ART. 3
    Căminul cultural are sediul în imobilul situat în sat Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 70, judeţul
Ialomiţa.  Toate  actele,  facturile,  anunţurile,  publicaţiile  etc.  vor  conţine  denumirea  completă  a
instituţiei şi indicarea sediului.Căminul Cultural Ciulniţa are 3 secţii: Căminul Cultural sat Ciulniţa,
Căminul Cultural sat Ion Ghica şi Căminul Cultural sat Ghimpaţi.

CAP. II
Obiectul de activitate

    ART. 4
    Căminul cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică,
juridică,  artistică,  ecologică  etc.),  al  culturii  tradiţionale  şi  al  creaţiei  populare  contemporane,
urmărind cu consecvenţă:
    a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturalartistice şi de educaţie permanentă;
    b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii  locale, 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 interjudeţene;
    d)  organizarea  sau  susţinerea  activităţii  de  documentare  a  expoziţiilor  temporare  sau
permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;
    e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
    f)  organizarea  cercurilor  ştiinţifice  şi  tehnice,  de  artă  populară,  plastică  şi  de  gospodărie
ţărănească;
    g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;
    h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.



    ART. 5
    Pentru îndeplinirea obiectivelor sale căminul cultural are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
    b) organizează şi 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 ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie protejate, cu respectarea
prevederilor legale;
    e) organizează 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 formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri
folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel 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  gospodărie  ţărănească;
desfăşoară activităţi turistice şi 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;
    l) organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu prevederile
legale în vigoare.
    ART. 6
    Pentru exercitarea atribuţiilor care îi  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, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice,
religioase etc.).

CAP. III
Patrimoniul

    ART. 7
    (1) Patrimoniul căminului cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în
proprietatea  publică  sau  privată  a  statului  şi/sau  a  unităţii  administrativ-teritoriale,  pe  care  le
administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei.
    (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 publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau
privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
    (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea căminului cultural se gestionează potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie
prevăzute de lege, în vederea pretejării acestora.

CAP. IV
Personalul  

    ART. 8



    Activitatea Căminului cultural este asigurată şi coordonată  de către o persoană cu atribuţii de
administrare a căminului cultural , încadrată potrivit reglementărilor în vigoare , persoana încadrată
în această funcţie fiind personal contractual.
    ART. 9
    (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de consiliul local, sunt cele prevăzute
în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminului cultural.
    (2) Atribuţiile personalului încadrat la căminul cultural sunt cele prevăzute în fişele postului.
    

    ART. 10
    Încadrarea angajatului se face de către Primarul comunei Ciulniţa ,  pe bază de concurs cu
redspectarea prevederilor legale în vigoare.
    (1) Persoana încadrată are următoarele atribuţii:
    a) asigură desfăşurarea activităţii curente a instituţiei;
    b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape,

CAP. V
Bugetul de venituri şi cheltuieli

    ART. 11
    (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, şi 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  publicaţii  din  domeniul  culturii  populare,  educaţiei  permanente,  ştiinţei  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.
     ART.12 Activitatea financiar contabilă şi  resurse umane se realizează prin Compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
     ART.13  Taxele, tarifele şi preţurile biletelor de intrare la spectacole şi la manifestările cultural-
artistice se  aprobă de către consiliul local.

CAP. VI
Dispoziţii finale

    ART. 14
    (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.
    (2) Orice modificare şi completare a prezentului regulament se face prin hotărâre a consiliului
local.


