CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova,
instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi
estimările pe anii 2022-2024
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 402/07.04.2021 al Muzeului de Artă
Craiova, raportul de specialitate nr. 8250/07.04.2021 al Direcţiei Economice, raportul
Serviciului juridic nr. 8725/13.04.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
în baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, art. 19
alin.(1) lit. (b), art. art. 67 alin. (1) lit. (b) și art. 68 din din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art. 13 alin. (2) și art. 22 din Lega muzeelor și a colecțiilor publice
nr. 311/2003, cu modificările și completările ulterioare
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), art. 182 alin. (1) şi art.
196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova,
instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi
estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1 şi 1a, ce fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică
şi Muzeul de Artă Craiova, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Adoptată la data de _____ 2021

Nr. ___
PREŞEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,
ANDA NICOLAE

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE
Nr. 402 / 07.04.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Muzeului de
Artă Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe
anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021art. 19 alin. (1) lit. (b) art.67 si art.68 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d),alin. 3 lit. (a), alin. (5) lit. d) şi al art. 182 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare și în temeiul
art.13 alin (2) și a art.22 din Legea muzeelor și a colectiilor publice nr.311/2003, cu
modificările și completările ulterioare Muzeul de Artă Craiova, instituție parţial finanţată
din bugetul propriu al Județului Dolj, propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.
Pentru anul 2021 Muzeul de Artă Craiova propune un buget de venituri și cheltuieli în
suma de 3.212,00 mii lei din care:
-

100 mii lei venituri proprii şi
3 112 mii lei transfer din bugetul propriu județean,
1) 100 mii lei - venituri proprii, care se compun din:
➢ taxă pentru vizitarea muzeului (cu ghidaj și fără ghidaj);
➢ venituri din utilizarea temporară a spațiilor pentru spectacole muzeale, a
Sălii Oglinzilor și holurilor anexe;
➢ tarif pentru realizarea fotografiilor de către grupurile de vizitatori în incinta
muzeului;
➢ vânzarea de produse-suvenir personalizate cu emblema muzeului și
imagini din colecțiile Muzeului de Artă Craiova;
➢ vânzare de tipărituri, cataloage, cărți și albume de artă etc.
2) 3.112,00 mii lei,transfer din bugetul propriu judetean pentru:
-Sectiunea functionare, in suma de 3.025,00 mii lei
-Sectiunea de dezvoltare, in suma de 87,00 mii lei
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Totalul cheltuielilor se prezinta astfel:
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL
Conform ştatului de funcţii pentru anul 2021, Muzeul de Artă Craiova are un număr de
32,00 posturi în plată.
Pentru anul 2021 „Cheltuielile de personal” se ridică la suma de 2.211,00 mii lei.
Aceasta a fost calculată având în vedere nivelul salariilor pe luna Decembrie 2020. De
asemenea, a fost avută în vedere H.G. nr. 846/2017 privind stabilirea salariului minim brut
pe economie în anul 2020, precum si a majorarilor salariale datorate modificarii vechimii in
munca promovarilor pe functii ale salariatilor precum si angajarea a trei posturi, economist,
muncitor si gestionar custode.
La art.10.01.01-Salarii de baza 166,33 mii lei * 12 = 1.996,00 mii lei
La art.10.01.06- sunt prevăzute fonduri în valoare de 18,00 mii lei pentru acordarea
sporului de CFP si a sporului acordat pentru persoanele cu handicap.
Având în vedere indemnizaţiile de delegare achitate în anul 2020 (20 lei/zi) şi eventual
o majorare a indemnizaţiei de delegare în anul 2021 la art.10.01.13 sunt necesare fonduri în
sumă de 3,00 mii lei.
Incepand cu 1 Decembrie 2018 a fost prevazuta a se acorda obligatoriu indemnizatia
de hrana, reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in
plata in prezent echivalentul a 347 lei lunar, urmand sa creasca in anul 2021, in situatia
majorarii salariului minim brut pe tara.
Drept urmare am estimat pentru aceasta la articolul 10.01.17-Indemnizatie de hrana o
valoare de 135,00 mii lei.
La art.10.01.30- Alte drepturi salariale in bani- este necesara suma de 10.00 mii lei
ceea ce reprezinta drepturi banesti obtinute din Hotarari Judecatoresti;
Conform prevederilor legale contribuţiile la asigurări sociale sunt următoarele:
Art.10.03.07 Contributie asiguratorie de muncă 2,25%
2.178,00 *2,25% = 49,00 mii lei
TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
Pentru anul 2021 ne sunt necesare fonduri în sumă de 914,00 mii lei. La stabilirea
acestei sume s-au avut în vedere cheltuielile efective medii lunare din anul 2020.
Art.20.01 Bunuri şi servicii
Art.20.01.01 Furnituri de birou
5,00 mii lei
La acest articol s-au avut în vedere cheltuielile medii lunare din cursul anului 2020 si
reprezinta achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatilor zilnice legate de
munca de birou, munca de teren si tot ce tine de organizarea evenimentelor culturale pe
parcursul anului..
Art.20.01.02 Materiale pentru curăţenie
6,00 mii lei
La stabilirea fondurilor necesare pentru materiale de curăţenie s-a avut în vedere faptul
că este obligatoriu menţinerea curăţeniei în cadrul muzeului.
Art.20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
96,00 mii lei
Este necesară asigurarea încălzitului şi a iluminatului imobilului muzeului situat în str.
Unirii, nr.15.
Art.20.01.04 Apă, canal, salubritate
19,00 mii lei
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Aceste servicii sunt necesare în cadrul muzeului pentru asigurarea apei, pentru
spălat,udat,apa meteorica,eliberarea de deseuri, etc.
Art.20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, internet
22,00 mii lei
S-au luat în calcul creşterile de preţ la toate categoriile de abonamente şi servicii:
- plata abonamentului pentru telefon;
- plata abonamentelor pentru internet, telefax;
- timbre pentru corespondenţă, etc.
La art.20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 35,00 mii lei
La acest articol au fost prevăzute fonduri pentru plata urmatoarelor cheltuieli cu
caracter functional:
Cotizatia Reteaua Muzeelor
Asigurarea cladirii Muzeului de Arta
Actualizarea programului legislativ
Cheltuieli cu alte materiale desfasurarii activitatii expozitionale, cartuse tonere
Cheltuieli cu certificarea semnaturii pentru ANAF si SICAP
Innoire domeniu si site WEB
Verificare semestriala prize impamantare
Alte materiale si servicii ce prevad implementarea masurilor pentru obtinerea
autorizatiei ISU.
Art.20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 98,00 mii lei
La acest articol au fost avute în vedere cheltuieli privind incheierea de contracte de
mentenanta si service pentru:
-service sistem alarma, telefon,monitorizare camera video 24/24;
-service central termica si servicii RSTVI;
-servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor;
-service ascensor:
-mentenanta programe calculator contabilitate;
-contract colectare deseuri;
-consultanta juridica si achizitii
-avize
La stabilirea fondurilor necesare au fost luate în considerare cheltuielile efective medii
lunare şi preţurile de pe piaţă.
Art.20.02 Reparaţii curente
320,00 mii lei
Pentru anul 2021,muzeul işi propune efectuarea de reparaţii la cladirea muzeului,atat
la interior cat si la exterior.
Alocarea sumelor necesare presupune reparatia și/sau înlocuirea unor zone din
învelitoarea de tablă de zinc a clădirii muzeului și efectuarea unor lucrări de reparații și
întreținere ce vizează o serie întreagă de elemente arhitecturale ale clădirii atât la interior, cât
și la exterior - scări de piatră și marmură, refacere tencuieli, refacere zugrăveli, curățat, lăcuit
sau ceruit parchet, curățare și revopsire tocărie și tâmplărie și refacerea unor elemente de
ipsos (scafe, profiluri și îmbinări). Odată cu intervenția asupra acestor elemente este necesară
și oportună refacerea unei părți din sistemul de iluminat arhitectural montat pe acoperișul
clădirii care necesită operațiuni asupra învelitorii (în special intervenții prin străpungere).
În ultimii ani învelitoarea a suferit o serie întreagă de mici reparații, fie în regie
proprie, fie cu firme specializate în vederea remedierii problemelor apărute pentru eliminarea
infiltrațiilor de apă pluvială care au afectat atât podul clădirii, cât și o parte din sălile
muzeului. Aceste probleme au apărut din cauza unor deficiențe de execuție (falțuri simple și
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nu duble, îmbinări de tip buză în buză cu lipitură de cositor, nerespectarea ordinii la
suprapunerea colilor de tablă,...) toate acestea coroborate cu o serie de factori climatici
(diferențe mari de temperatură între zi și noapte, mai ales pe timpul verii; fenomene de
îngheț/dezgheț, și alunecări de volume mari de zăpadă pe timpul iernii) au dus la starea
actuală precară a unei mari porțiuni din învelitoarea clădirii, aceasta având numeroase zone
cu: fisuri în zonele de îmbinare a tablei, desprinderi ale îmbinărilor, deformări și alte tipuri
de deteriorări care conduc la înfiltrații.Este necesar montarea unui sistem de degivrare pentru
sistemul de preluare a apelor pluviale în condiții de îngheț, știut fiind faptul că înghețul este
fenomenul care produce cele mai multe pagube asupra întregului ansamblu de jgheaburi și
burlane. Fenomenul de îngheț a dus până la ora actuală la deteriorarea numeroaselor zone
acoperite cu tablă producând fisuri, desprinderi ale falsurilor, deformări și chiar străpungeri,
fapt ce a dus și va duce în continuare la degradarea a numeroase elemente de zidărie și
stucatură atât la interior cât și la exterior.
De asemenea sunt necesare o serie de operatiuni care trebuiesc executate in podul
cladirii, pentru a ameliora climatul din salile de expunere de la etajul muzeului, acestea
constand in:
-reparatii tocarie si giurgiuvele
-montare plasa anti insecte si pasari
-inlocuire elemente deteriorate
-operatiuni de vopsitorie
Dacă aceste probleme nu se remediază cât mai urgent vor duce în continuare la o serie
întreagă de degradări vizibile, atât la interior cât și la exteriorul clădirii, făcând imperativă
executarea acestor lucrări de reparații și înlocuire a elementelor afectate.
Pentru realizarea acestor lucrări, care să respecte normele tehnice în vigoare și să
păstreze neschimbat aspectul care îi conferă și calitatea de monument istoric estimăm că este
necesară suma de 290.000 lei.
Odata cu obtinerea avizului documentatiei tehnice pentru indeplinirea conditiilor
necesare obtinerii autorizatiei de functionare din partea ISU au fost indicate masuri de
conformare ce trebuiesc implementate pentru securitatea la incendiu cu respectarea normelor
in vigoare, anume modificari ale usilor existente antifoc,interventie la sistemul de detectie si
iluminatul de siguranta,protectii de rezistenta la foc a trecerilor prin pereti a cablurilor si
conductorilor,etc.Estimam un cost de 30,00 mii lei.
Art.20.05 Alte obiecte de inventar
10,00 mii lei
Art.20.05.30 Alte obiecte de inventar
10,00 mii lei
La acestarticol s-au avut în vedere achiziţionarea de obiecte de inventor necesare în
sălile de expoziții, contabilitate, subsolul cladirii, bai, alte obiecte de inventar pentru
implementarea masurilor de securitate la incendiu pentru obtinerea autorizatiei ISU
(amortizoare usi, echipament protectie, stingatoare, furtunuri hidrant, etc.),toate necesare
bunei functionari a activitatii.
Art.20.06 Deplasări, detaşări, transferări
4,00 mii lei
La art.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari, s-au avut în vedere deplasări în
ţară in scopuri ce privesc activitatea muzeala,reprezentand transportul si indemnizatia de
cazare in suma de 4,00 mii lei
La art.20,11 Carti, publicatii si materiale documentare
1,00 mii lei
S-a estimat aceasta suma pentru achizitionarea de carti, publicatii, abonamente, ziare.
Art.20,12 Consultanta si expertiza
10,00 mii lei
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La acest articol se are in vedere achizitionarea de servicii de expertizare și evaluare
lucrări de artă. Expertizarea si evaluarea lucrărilor de artă din patrimoniul muzeului este
obligatorie prin lege și este absolut necesară pentru întocmirea dosarelor pentru clasarea
patrimoniului muzeal. Pentru realizarea acestui proiect, care este de altfel și una din
principalele îndatoriri ale oricărui muzeu, aceea de tezaurizare a bunurilor culturale din
patrimoniu,solicităm suma sus mentionata.
Art.20.13 Pregătire profesională
17,00 mii lei
La acest articol au fost prevăzute fonduri pentru calificarea, perfecţionarea şi
specializarea profesională a salariaţilor.
Art.20.14 Protecţia muncii
15,00 mii lei
În anul 2021 la acest articol propunem alocarea sumelor pentru achiziţionarea de
carnete pentru inspecţia muncii, vizita medicala anuala a salariatilor,abonamentul pentru
achizitionarea apei potabile şi a altor materiale privind protectia si siguranta salariatilor.
Art.20.30 Alte cheltuieli
256,00 mii lei
Art.20.30.04 – Chirii
12,00 mii lei
Este vorba de suma ce se aloca pentru inchirierea unui spatiu pentru depozitarea
anumitor mijloace fixe si obiecte de inventar.
Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
244,00 mii lei
La acest articol sunt prevăzute fonduri pentru achizitionarea de rame metraj necesare
activitatilor planului expozitional, tiparirea unei volum de specialitate, restaurarea de barne
din atelierul Brancusi si restaurare mobilier de epoca degradat ce face parte din expozitia
permanenta a muzeului.
95,00 mii lei
De asemenea sunt prevăzute cheltuieli cu agenda culturala unde prezentam detaliat
planul expozitional si manifestarile culturale ce urmeaza a se desfasura in anul 2021.
Valoarea estimata este de:
149,00 mii lei
1. Expoziția personală Constantin Flondor (prelungire)
Perioada ianuarie – martie 2021
Expoziția prezintă opera unuia dintre cei mai reprezentativi artiști români, co-fondator al
grupărilor 111, Sigma și Prolog (1985), alături de Paul Gherasim, Horia Bernea, Ion
Grigorescu, Matei Lăzărescu, Christian Paraschiv, Horea Paștina și Mihai Sârbulescu
Catalog: full color, coperta carton 300 gr, interior hartie dublu cretată mată 150 gr, 120
pagini, tiraj 500 exemplare- 15,00 mii lei.
2. Expoziția de artă contemporană Ioan Aurel MUREȘAN
Perioada: martie -aprilie 2021 trim II
Ioan Aurel MUREȘAN este unul dintre reprezentanții importanți ai optzecismului
românesc, profesor al Universității de Artă din Cluj, cu prezențe expoziționale notabile la
Muzeul de Artă din Cluj, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, la spațiul MNAC de
la Teatrul National, etaj ¾, București, participant la cea de-a XXI-a Bienală de Artă Sao
Paolo, Brazilia etc.
Total buget estimat: 21,00 mii lei
3. Noaptea Muzeelor- mai 2021
Obiecte promoționale muzeu: tricouri, sacoșa muzeu, pix sigla muzeu, agenda muzeu,
calendar mic landscape, calendar mare landscape etc.
Total buget estimat 13,00 mii lei
4. Volum „ A fost odată Familia Mihail ”
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5.

6.

7.

8.

Catalog: full color, coperta carton 300 gr, interior hârtie dublu cretată mată 150 gr, 200
pagini, tiraj 500 exemplare
Studiu de cercetare a fondului Mihail cu scopul publicării istoriei familiei, însoțite de
documente și fotografii de arhivă, o completare necesară a ghidului muzeului. Studiul a
necesitat o perioadă îndelungată de documentare în arhive, care s-a desfășurat pe
parcursul a 3 ani de cercetare și valorificare a informațiilor.
Buget estimat: 25,00 mii lei (machetare, tipărire 500 exemplare)
Expoziție de artă contemporană Mihai Țopescu – MANIFESTO
Perioada: mai-iunie 2020- trim II-III
Proiectul Manifesto - al artistului Mihai Țopescu a fost unul dintre proiectele de artă
contemporană cu care România s-a prezentat în 2020 la Festivalul Internațional de Artă
de la Bruxelles- Europalia. Pe lângă numeroasele premii obținute de-a lungul carierei,
Mihai Țopescu a fost distins în anul 2019 cu Ordinul Meritul Cultural acordat de
Președinția României.
Total buget estimat: 19,00 mii lei
Expoziție de artă contemporană Marilena Preda Sânc
Perioada iunie- august 2020- trim II-III
Expoziția prezintă o selecție de lucrări de pictură grafică obiect și urmărește evoluția
gândirii estetice a artistei, profesor la UNARTE, ale cărei acțiuni au devenit un reper în
contextul artei contemporane românești.
Total buget estimat: 17,00 mii lei
Expoziție de artă decorativă contemporană
Expoziția reunește lucrări de dată recentă ale celor mai reprezentativi artiști români,
profesori la catedra de Arte Decorative a UARTE, reflectând cele mai noi tendințe în
domeniu.
Perioada septembrie- octombrie trim III-IV
Total buget estimat: 16,00 mii lei
Expoziția de artă contemporană Călin Dan
Perioada octombrie 2021- februarie 2022 -trim IV
Călin Dan este un important artist, critic de artă, curator şi muzeograf, redactor-şef al
revistei ARTA (1990-1994), Director general al Muzeului Național de Artă
Contemporană, director artistic al Centrului Soros pentru Artă Contemporană (19921995), lector în cadrul Academiei de Artă din Bucureşti, Departamentul Foto-Video . În
1990, împreună cu Josif Kiraly şi Dan Mihălţianu, a fondat grupul subREAL. Lucrarile
sale au fost prezentate in cadrul unor festivaluri internaționale (Osnabrück, Oberhausen,
Rotterdam, La Rochelle, BIFF București), bienale de artă (Veneția, Sao Paolo, Istanbul,
Berlin, Praga, Sydney), muzee și galerii din Europa, Statele Unite și Australia.
Total buget estimat: 23,00 mii lei
TOTAL BUGET AGENDA CULTURALA: 149.000 lei

Agenda culturală minimală a fost elaborată conform proiectului managerial și planului de
management.
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SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
87,00 mii lei
În anul 2021 cheltuielile de capital ale Muzeului de Artă Craiova, în valoare de
87,00 mii lei, se prezintă astfel:
Nr.
crt.

1.

2.
3.

Denumire investiție
Obiective de investiţii în continuare:
Obiective de investitii noi
Imprejmuire teren Str.Romul si partial segment Str.Unirii
(Executie)
Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii
Sistem de climatizare (SF)
Documentaţie tehnică privind stabilirea masurilor tehnice si
organizatorice ce trebuie realizate pentru indeplinirea conditiilor
necesare obtinerii autorizatiei de functionare din partea ISU Dolj
pentru Muzeul de Arta Craiova
TOTAL

Valoare
-mii lei 0
50
50
37
16
21

87

Obiective de investitii noi
1. Împrejmuire teren Str. Romul şi parţial segment Str. Unirii - Executie
71.01.01-50,00 mii lei
Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
Scurtă prezentare privind:
a.deficienţe ale situaţiei actuale:
In prezent Muzeul de Arta Craiova edificiu incadrat la categoria de importanta A de catre
Ministerul Culturii nu are imprejmuire completa pe latura de Est a terenului aflat in
administrare. Segmentul de gard existent este de facture slaba .
Pe latura de Vest Muzeul de Arta Craiova are un gard monumental in buna stare , acesta
este in proportie de 70% transparent , compus dintr-un soclu plin realizat din caramida si
panouri din grilaj de fier executat in tehnica fier forjat , restul gardului este opac , atat soclul
cat si panourile fiind realizate din caramida in proportie de 90%. Avand in vedere ca in
spatele acestei portiuni de gard urmeaza a se realiza o prisma de sticla de mari dimensiuni
parte a unui proiect mai amplu dedicate sculptorului Constantin Brancusi se constata ca
gardul opac va ascunde privirii perceptia respective structuri .
b.efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:
In primul rand Muzeul de Arta Craiova va beneficia de o imprejmuire monumentala si pe
latura de est ,intregul ansamblu cladire – imprejmuire urmand sa aiba un aspect unitar , in al
doilea rand va beneficia de un acces nou dinspre strada Romul atat auto cat si pietonal ,
transformand curtea muzeului dintr-un spatiu enclavizat intr-un traseu deschis circulatiei
pietonale in principal dar si auto ocazional.
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Pentru portiunea de gard opac dinspre strada Unirii se are in vedere inlocuirea portiunii
opace ce a fost realizata in continuarea soclului cu panouri realizate din fier in tehnica fier
forjat identice 100% cu celelalte aflate in alcatuirea gardului existent
c.impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:
In primul rand incintei curtii muzeului nu i se va putea asigura o minima protectie , fiind
mult mai greu de securizat un perimetru deschis iar cat priveste gardul dinspre strada Unirii
se va oblitera o structura unica prin tehnologia de realizare dar si prin mesajul transmis ,
minimizandu-se drastic din importanta.
Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
1. Se va asigura perimetru de siguranta unei institutii ce are in patrimoniu valori culturale
de valoare exceptional;
2. Se va asigura un flux pietonal coerent ce va avea drept consecinta cresterea
atractivitatii Muzeului de Arta in randul publicului;
3. Se va realiza o punere in valoare a edificiului in curs de realizare dedicat sculptorului
Constantin Brancusi.
Imobilul se situează în intravilanul municipiului Craiova, strada Unirii , nr.20A, județul
Dolj
Imobilul are următoarele vecinătăți:
- Sud – proprietăți particulare
- Vest –strada Unirii
- Est–strada Romul
- Nord – proprietati particulare
Terenul principal este în suprafață totală de 7,679.16 m2și
Teren teren secundar in suprafata totala de 425.52m2
Ambele imobile se află în administrarea Muzeului de Arta Craiova.
Zona beneficiază de următoarele utilităţi: rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de
alimentare cu apă în sistem centralizat și rețea de telefonie, retea de alimentare cu gaze, retea
de canalizare menajera si pluviala, retea de hidranti exteriori.
Se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute în Planul Urbanistic General.
Realizarea imprejmuirii se refera la doua zone distincte:
Catre strada Unirii
Se prevede desfiintarea partiala pana la nivelul soclului a trei panouri de gard realizat din
zidarie cu zona traforata si inlocuirea cu panouri de gard metalic din fier forjat identic cu cel
al Muzeului de Arta. Stalpii de zidarie se vor pastra urmand a copia profilatura si finisajele
de la ceilalti stalpi existenti
Catre strada Romul
Se prevede desfiintarea gardului existent de pe latura de Est urmand a fi inlocuit cu un
gard nou care sa urmareasca conturul celor doua terenuri adiacente catre exterior. De
8

asemenea catre strada Romul se va realiza o poarta identica cu cele dinspre strada Unirii.
Pavimentul curtii Muzeului de Arta in aceasta zona se va realiza dupa incheierea lucrarilor
de construire in desfasurare actualmente in curtea Muzeului de Arta Craiova.
Terenul 1 în suprafață de 7679.16m2mp are urmatoarele dimensiuni
- Latura dinspre Nord – 10.14 – 56.32 – 8.41 – 8.18 m – contur neregulat
- Latură dinspre vest – 63.38
- Latura spre sud – 4.82 – 29.21 – 30.90 – 23.98 m – contur neregulat
- Latura spre est – 19.15 – 12.44 – 29.90 – 13.06 – 17.34 – contur neregulat
Terenul 2 în suprafață de 425.52 m2 are urmatoarele dimensiuni
- Latura dinspre Nord – 20.87 m – contur regulat
- Latură dinspre vest – 20.39 m – contur regulat
- Latura spre sud – 20.87 m – contur regulat
- Latura spre est – 20.39 m – contur regulat
- STRUCTURA
Beton armat stalpi si fundatii
Panou rigard – zona plina – pana la nivelul glafului din zidarie de caramida plina.
Panourile din zidarie vor fi continuate in plan vertical cu panouri din profile metalice finisate
in tehnica fier forjat identice cu cele ale gardului istoric existent.
Pe latura spre strada Romul se va realiza o poarta din fier forjat cu dimensiune pe vertical
identica cu cele dinspre strada Unirii, latimea urmand sa asigure accesul autocarelor in
incinta curtii muzeului . Plastica portilor si a gardului atat in ceea ce priveste zona de plin cat
si traforata vor copia identic pe cea a gardului spre strada Unirii .
- Finisajele vor fi identice cu cele ale gardului spre strada Unirii
- Se va prevede o bariera cu actionare automata pentru a restrictiona accesul auto atunci
cand portile monumentale sunt deschise.
Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii
71.01.30 – 16,00 mii lei

2.Sistem de climatizare (SF)

Pe perioada de vară la nivelul parterului și etajului Muzeului de Arta s-a constatat o
creștere a temperaturii ambientale mult peste valorile admise prin standardele de conservare,
de asemenea, la nivelul subsolului se constatat o creștere a umidității în aer pană la valori ce
depasesc 70% admis fiind maxim 55% . Prin introducerea unui sistem de climatizare se va
putea asigura si o coborare a temperaturii la parter si etaj si un control al umiditatii in
depozitul de arta .
Studiul de fezabilitate are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de realizare
a instalaţiilor de încălzire / climatizare pentru eficientizarea energetica a Muzeului de Arta
Craiova.
La alegerea solutiei, s-au avut in vedere urmatoarele:
-Caracteristicile constructive ale cladirii
-Conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul;
-Destinatia constructiei, standardele in vigoare.
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Studiul de fezabilitate este finalizat, receptia a fost facuta, mai sunt de obtinut avizele
necesare conform legii. Pentru anul 2021 este necesara efectuarea diferentei de plata de 20%
din valoarea achizitiei efectuate in 2020.
3„Documentație tehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ce
trebuie realizate pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii autorizației de
funcționare din partea ISU Dolj pentru Muzeul de Artă”
71.01.30 - 21,00 mii lei
Considerații generale :
MUZEUL DE ARTA CRAIOVA , în scopul respectarii Legii 307/2006 , art. 1, alin. (2)
lit. a) necesita obligativitatea dobandirii autorizației de securitate la incendiu – actul
administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean , prin
care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor
de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu - la
construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu
confera persoanelor fizice sau juridice deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor
amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de
vedere al îndeplinirii cerinței esențiale - securitate la incendiu; art. 30, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Documentatia tehnica mai sus mentionata a fost efectuata in 2020 si depusa la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltenia” al Judetului Dolj care in urma verificarilor
a constatat respectarea conditiilor prevazute de reglementarile tehnice pentru indeplinirea
cerintei esentiale “securitatea la incendiu” si de raportul de expertiza ethnic aprivind
“siguranta la foc” si a emis Avizul de Securitate la Incendiu nr.162/20/SU-Dj in data de
30.12.2020.
Documentatia Tehnica a fost receptionata de catre Muzeul de Arta Craiova iar plata catre
Achizitor a fost efectuata in 2020 in proportie de 80%.
Dupa implementarea masurilor si obtinerea autorizatiei ISU, in anul 2021 este necesara
efectuarea diferentei de plata de 20% din valoarea achizitiei.

Fata de cele prezentate ,se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, al
Muzeului de Arta Craiova, institutie partial finantata din bugetul propriu al Judetului Dolj, pe
anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024, conform anexelor nr.1 si 1a.
Contabil șef,
Ciupag Daniela

Manager,
Stefârță Emilian
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-VENITURI
Nr. 8250 / 07.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi
cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul
propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024
În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin.
(1) lit. (a) și (b), a art. 67 și a art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin.
3 lit. (a), alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 13 alin. (2)
și a art. 22 din Lega muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, cu modificările și
completările ulterioare, Muzeul de Artă Craiova, instituție parțial finanțată din
bugetul propriu al Județului Dolj, prin adresa nr. 404/2021, propune aprobarea
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.
Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2021, în
sumă de 3.212 mii lei se prezinta astfel:
I) Venituri totale, din care:
1) 100 mii lei - venituri proprii, care se compun din:
➢ taxă pentru vizitarea muzeului (cu ghidaj și fără ghidaj);
➢ venituri din utilizarea temporară a spațiilor pentru spectacole
muzeale, a Sălii Oglinzilor și holurilor anexe;
➢ tarif pentru realizarea fotografiilor de către grupurile de vizitatori
în incinta muzeului;
➢ vânzarea de produse personalizate cu emblema muzeului și
imagini din colecțiile Muzeului de Arta Craiova;
➢ vânzare de tipărituri, cataloage, cărți și albune de artă etc
2) 3.112 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului Dolj, din care:
a) 3.025 mii lei - secțiunea de funcționare;
b)
87 mii lei - secțiunea de dezvoltare.
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II) Cheltuieli totale, din care:
Secțiunea de funcționare:
1) 2.211 mii lei - titlul „Cheltueli de personal”
La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere
prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.
2) 914 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii”
În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea
corespunzătoare a activității Muzeului de Artă Craiova (încălzit, iluminat, forță
motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie electrică, energie termică,
activități culturale, precum și pentru contracte de service, etc).
Secțiunea de dezvoltare:
87 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital ”, se prezintă astfel:
Nr.
Denumire investiție
crt.
Obiective de investitii noi:
1.
Împrejmuire teren și refacere împrejmuire parțial segment Calea
Unirii nr.15

Sumă
-mii lei 50

Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii
2.

Sistem de climatizare (SF)

16

3.

Documentaţie tehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și
organizatorice ce trebuie realizate pentru îndeplinirea condițiilor
necesare obținerii autorizației de funcționare din partea ISU Dolj

21

Total general

87
2

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetului de venituri şi
cheltuieli, al Muzeului de Artă Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu
al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.

DIRECTOR EXECUTIV,
MECU MARIAN

ÎNTOCMIT,
MANDACHE LELICA
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.8725/13.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de
Artă Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2024
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, instituție
parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului
de Artă Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj pe anul
2021 și estimările pe anii 2022-2024.
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în
limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.
În proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile
domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,
- art. 19 alin.(1) lit.b), art. 67 alin.(1) lit.b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.13 alin.(2) și art.22 din Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
- art.173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului
juridic: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre
este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii,
raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi
propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în
şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile
de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul
Avizat,
Șef Serviciu juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic,
Alin Maria

JUDEŢUL DOLJ

Anexa nr.1
la Hotărârea nr._______

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2021
MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA
mii lei

MUZEUL DE ARTĂ

Buget an
2021

Influenţe
Buget an 2021
+/-

VENITURI
VENITURI PROPRII
secţiunea de funcţionare
ALOCAŢII BUGETARE

100

0

100

100

100

3.112

0

3.112

3.025

0

3.025

87

0

87

3.212

0

3.212

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

3.125

0

3.125

CHELTUIELI CURENTE

3.125

0

3.125

2.211

0

2.211

914

0

914

87

0

87

87

0

87

87

0

87

3.212

0

3.212

secţiunea de funcţionare
secţiunea de dezvoltare
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI

cheltuieli de personal
cheltuieli cu bunuri şi servicii
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
CHELTUIELI DE CAPITAL
alocație bugetară
TOTAL CHELTUIELI
MANAGER,
STEFARTA EMILIAN

CONTABIL SEF,
CIUPAG DANIELA

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.
JUDEŢUL: DOLJ
SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DORIN COSMIN VASILE

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024
67.10.03.03 - MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

- mii lei Estimari

Buget 2021
PREVEDERI
ANUALE
2022

2023

2024

TOTAL

TOTAL VENITURI

3.212

3.001

3.052

3.098

100

110

115

120

0

0

0

0

100

110

115

120

100

110

115

120

3.112

2.891

2.937

2.978

3.025

2.891

2.937

2.978

87

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.212

3.001

3.052

3.098

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

3.125

3.001

3.052

3.098

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.125

3.001

3.052

3.098

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.211

2.257

2.280

2.312

10.01
10.01.01
10.01.03

2.162
1.996

2.207
2.050

2.229
2.070

2.260
2.100

VENITURI PROPRII
Venituri din proprietate
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituţiile publice
Venituri din prestari de servicii si alte activitati

30.10
30.10.05.30
33.10

Taxe și alte venituri din învățământ

33.10.05

Veniturii din prestări servicii
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.08
33.10.50

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subvenţii pentru instituţii publice
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16
+10.01.30)
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere

43.10
43.10.09
43.10.19

Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Drepturi de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
Alocatii pentru locuinte
Indemnizaţii de hrană
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)
Tichete de masa*)
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
Transportul la si de la locul de munca
Vouchere de vacanță
Alte drepturi salariale in natura
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)
Contributii pentru concedii si indemnizatii
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Contribuția angajator pentru angajat
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Încalzit, Iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat

10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.10
10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.17
10.01.30

18

19

19

19

3

3

3

3

135
10

135

137

138

10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05
10.02.06
10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

10.03
10.03.06
10.03.07
10.03.08

49

50

51

52

49

50

51

52

20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02

914
281
5
6
96
19

744
297
7
7
100
20

772
320
7
7
111
20

786
329
7
7
112
20

22
35
98
320

23
40
100
20

23
42
110
20

23
45
115
20

20.05
20.05.01
20.05.03

10

15

15

15

0

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)
Deplasari interne, detaşări, transferări
Deplasari în străinătate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.05.30

10

15

15

15

20.06

4

4

4

4

20.06.01

4

4

4

4

0
0

0
0

0
0

1
10
17
15

1
15
20
15

1
20
20
15

1
25
20
15

256
0

357

357

357

12

13

13

13

244

344

344

344

87
87
87
87
50
0
0
37

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20.06.02
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.30
20.30.01
20.30.02
20.30.03
20.30.04
20.30.06
20.30.07
20.30.09
20.30.30

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
Construcţii
Maşini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
Alte active fixe

MANAGER,
STEFARTA EMILIAN

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

CONTABIL SEF,
CIUPAG DANIELA

