
HOTĂRÂREA NR. 33

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea calendarului de programe / activităţi culturale proprii Centrului
Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2019

Având în vedere:

Expunerea de motive înregistrata cu nr. 7935/12.03.2019 a Primarului Orasului Sinaia;
Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria

oraşului Sinaia sub nr. 7937/12.03.2019;
Solicitarea Centrului Cultural Carmen Sylva înregistrată la Primăria oraşului Sinaia sub

nr.6869/05.03.2019;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor:
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
• Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor,

proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit.d) alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin.
(1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - Aprobă calendarul de programe / activităţi culturale proprii Centrului Cultural Carmen
Sylva pentru anul 2019, conform Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aprobă alocarea bugetară necesară desfaşurării programelor şi activităţilor proprii
Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2019, menţionate la art.1 conform Anexei 1 la
prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de către Departamentul Politici
Pubice,Serviciul Buget şi Resurse Umane şi conducerea Centrului Cultural Carmen Sylva.

1 ex, Prefect
1 ex. Primar
l ex. Departamentul Politici Publice
l ex. Serviciul Buget
l ex. Centrul Cultural Carrnen Sylva
l ex. Se va afisa pe site-ul propriu
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Carmen Sylva
Centru} Cultural Sinaia

STR.M.Kogalniceanu ,Nr.80, Sinaia, 106100
TEL/FAX. 0244312244

E-mail: centrulculturalsinaia@gmail.com
CUI: 2843957

Anexa la HCL. 33/28.03.2019

CALENDARUL ACTIVITATILOR CULTURALE PENTRU ANUL 2019

1. CURSURI Total buget 250.000 lei

1.1 CURSURIPENTRU COPII

~ CURSURI DE CHITARA-CU PLATA (o data/saptamana);

~ CURSURI DE PICTURA - GRATUITE (o data /saptamana);

~ CURS DE BALAET - CU PLATA (o data/saptamana);

~ CURS DE MUZICA (pian,vioara, canto)-CU PLATA(o data/saptamana);

~ CURS DEZVOLTARE PERSONALA- GRATUIT (o data/saptamana).

1.2 CURSURI PENTRU ADULTI : Pentru fidelizarea adultilor la Centrul Cutural Carmen Sylva

participarea in primele 6 luni ale anului va fi gratuita,la urmatoarele cursuri.

~ CURS DANS SOCIETATE

~ CURS DE PICTURA

~ GIMNASTICA MEDICALA -Kinetoterapie

~ COR

~ 2. EXCURSII PENTRU MEMBRII CLUBULUI SENIORILOR.

Nr.crt Tipul activităţii Perioada Descrierea activităţii Costuri

Excursie

culturală (martie, iunie,

septembrie,

decembrie)

I=vr'IIr'c:iilo vor organizate

membrii "Clubului Seniorilor", pe

durata unei ztle, si au ca scop

vizitarea obiectivelor turistice

culturale (manastiri, muzee,

parcuri natura le, concerte,

spectacole).

vor

impartite intre "Centrul

Cultural" si participanti

membrii "Clubului
Seniorilor" legitimati



~. Carmen Sylva
~ entrul ultural Inal

3.EVEN/MENTE eUL TURAlE

f"Nr~Ţit 42; Denumireâ' " ; Perioadal 7 '~"'Descrierea e'[:~nimentulufţ";'7 " , / ' ,
Costuri estimative

1 • ~/J (

crt : evenimentului Data «

I Total buget ianuarie = 800 lei
1. "Ziua Unirii - 24 Evenimentul "Ziua Unirii - in aceasta

I Comemorarea lui IANUARIE etapa istorica. În cadrul acestui Cheltuieli de protocol= 800 lei.
Badea Cârţan" eveniment se vor desfasura şi proiectii

!

de film "MAREA UNIRE MOMENTUL
ISTORIC", precum şi "CONFERINTA -
EVOCAREA UNIRII 24 IANUARIE"

2. Cursuri IANUARIE Se organiza cursuri de: chitara, ',.;4, "N

pentru vor -

l copii pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto.

13. Cursuri pentru IANUARIE Se vor organiza cursuri de: dans,
I adulti pictura, gimnastica medicala, cor.

Total buget februarie = 2000 lei
4. "Sănătatea mai FEBRUARIE Evenimentului "Sănătatea mai presus

presus de oricel" de orice" constă În organizarea unor
conferinţe pe teme medicale de interes
public prin care, specialiştii În domeniu,
să informeze comunitatea locală cu
privire la mentinerea unei vieti

I
sanatoase.

15. "Ziua lui 24 Evenimentul "Ziua lui Dragobete - zeul
Dragobete - zeul FEBRUARIE tineretii, al veseliei si al iubirii" are ca
tineretii, al veseliei scop conservarea şi promovarea

t si al iubirii" tradiţiilor şi sărbătorilor româneşti În
I rândultl .,<;; 'VI din Sinaia. :"
1
6• "Mărţişorul FEBRUARIE Activare clubul femeilor. Ne propunem 2000 lei

românesc" ca În săptămâna premergătoare acestei
14.02.2019 sărbători sa organizăm un atelier de

creaţie de mărţişoare la care vor
participa elevii din şcolile sinăiene si

I doamnele din clubul femeilor.
7. Cursuri pentru FEBRUARIE Se vor organiza cursuri de: chitara,

copii , pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. .

18. Cursuri pentru FEBRUARIE Se vor organiza cursuri de: dans,

I adulti pictura, gimnastica medicala, cor.

l' Total buget martie = 23.600 lei
"Mărţişorul 1 Martie VOCEA TA DE MARTISOR- concurs de Total eveniment 1500 lei
românesc" muzica usoara cu elevii Colegiului Premii 1+11+111 700 lei

I Mihail Cantacuzino-concurs cu premii. Protocol 500 lei
I Diplome -premii participare 300 lei

"Ziua 8 MARTIE Organizarea unui spectacol de teatru Total eveniment 4000 lei
internationala a Comedie cu Olteni oferit de ATENEUL Prestatii artistice 3000 lei
femeii" DIN IASI flori si martisoare pentru Protocol 1000 lei

mame.



Conferinta MARTIE

(N- Carmen Sylva
\.;@ Centrul Cultural Sinaia

Total eveniment 5800 lei
Onorariu invitati = 3800 lei
Cheltuieli protocol = 2000 lei

Cheltuieli invitat + protocol=3500

mea MARTIE"Călătoria
culturală"

.- , -'-'-'-"---~----"-'.._--_ ..--..__ ..__ ......_------.

Cursuri pentru MARTIE

copii

I Cursuri pentru MARTIE

i adulti
s,

1 Serbarea de Pasti 22-26

I APRILIE

I

Ir- Concert 3 tenori APRILI~

r _._." ...•...•.•••__ ~_ .•_c

Cursuri pentru APRILIE

copii

~.

Cursuri pentru APRILIE

adulti

"Nunta de aur" e 24 MAI

I

Excursia de sfarsit de trimestru - Total eveniment 7000 lei
destinatie stabilita impreuna cu seniorii Cheltuieli de organizare, transport şi
nostri:SALINA PRAID Jud Harghita. masa. = 7000 lei

-..;----·..,··-·--·----o-':-:"~'-' ._.__. .---,..---,.---.-~--.- '--,--~" ,----

Se vor organiza cursuri de: chitara,
pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto.

._~._---_ ...~----

Se vor organiza cursuri de: dans,
'pictura, gimnastica medicala, cor.

3cursuri/saptamana/x 600 lei prof =
1800 lei

Total buget, aprilie = 11.650 lei
SERBAREA DE PASTI oferita de copiii ce
participa la cursurile organizate la Cheltuieli protocol = 2350 lei
Centrul Cultural "Carmen Sylva"
CLUBUL FEMEILOR
Spectacol oferit iubitorilor muzicii de CHELTUIELI ONORARII=7500 lei
gen.SALA CAZINO SINAIA~.,._._. ~~_. ~~~~~= , ' ~_~ ' ...~C __~~~-"'=~_='-I

Se vor organiza cursuri de: chitara, -
pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto.
Se vor organiza cursuri de: dans, Onorariu prof = 1800 lei
pictura, gimnastica medicala, cor.

Evenimentul, În cadrul căruia sunt
celebrate dragostea, respectul, familia,
longevitatea cuplurilor, reprezintă
recunoaşterea valorilor familiei. În
cadrul acestui eveniment participă
aproximativ 300 de persoane, cLpluri
care au Împlinit 50 de ani de căsătorie.

Total buget, mai = 44.750 lei
Total eveniment 38.250 lei
cheltuieli cu servicii de restaurant
250pers.x60Iei/=15.000 lei)
cheltuieli cu prestatii artistice =
4.500 lei
cheltuieli cu premii pentru
participanti-150 premii x 125 lei
=18.750 lei

CONCERTE. Total eveniment 3500 leiMAI Evenimente muzicale sustinute de
solisti de opera si opereta, dedicate
tinerilor.

I
L \~--~ ..----~ .._ ..__~~ .'_..,_..,~ ~__ ..--.-~.-~ ..._~_"""""_""_.~~~__.~

Turneul de sah si MAI Turneul este dedicat membrilor
table clubului seniorilor ~~-

I Cursuri pentru MAI Se vor organiza cursuri de: chitara,
I copii pictura, balet, dezvoltare personala,I
! teatru, cor, pia.n, canto.

Cursuri pentru MAI Se vor organiza cursuri de: dans,
adulti pictura, gimnastica medicala, cor.

Cheltuieli onorarii = 3.500 lei

Cheltuieli cu premii = 1.200 lei

Onorariul profesori = 1800 lei



Carrnen Sylva
Centrul Cultural Sinaia

r--~~,~-~--~-"""""---"'""'7",,--~---~~~~~-~~---r~--~--~~~~-~~~~-~~~--.-. ----~.-----------~-~~----.~--"-~--I- ~~--:-~~-~-:---------'~"':'-------

iua internationalăa copilului est
ehităw·celebrezesă' confere

',"iL. '," ,~:,~:j",~:, ",?: '> §:"'*"",»~::- ,:«' '/

uturor, copiilor .L.,. ·"drepturile.
und~men a e. .. . ceastă:i;o-ca';zieoe,

p~6punerh._să. • ali~~~ "O' "serie de
0.atelierecli şi pe~trucopii (ateliere de

pictura, arta 'decoratlvâjclubul'femellor
PARADA MODEI pentru copiii claselor 1-
VIII. Ai scolilor din sinaia.

Se vor.or~aniza cursuri de: chitara,
pi~tur:a,balet, •...d~zvoltare 8er~onala,
teat~u,'cor, pian; canto...• :. ,;- ~- .~_=-C."+,,~=~-"·'·=~.iJ=B~~F·~,,"j=L.j.j~C"~·~~4·-··=='···'····· ', ---~._ ,._-_.,"_.~~=~-'
Se vor organiza cursuri de: dans,

cor.

-----1---- '~---:---__t_~_::_:.:_::::--~-----t-=--~~--~~'--__:'---~~------'--------~~----'.+--~-,~
IULIE Se vor organiza cursuri de: chitara,

.pictur:a, balet, dezvoltare'" personala,
~_-+ ~~~ ~ -!_~ __ ~_,~_--"_-! ·te~t~.u,·CO~ipian car, ,~-

Se vor organiza cursuri

"Călătoria
culturală"

mea IUNIE

IUNIEpentru

"Festivalul
internaţional de
chitară clasică"

CINEMA in
liber
CONCERTE DE
PROMENADA

IULIE CONCERTE DE PROMENADA sustinute Total eveniment
de fanfara "TARA BARSEI" 4
reprezentatii cheltuieli onorariu.

Total eveniment 7000 leiExcursii de o zi, in tara,organizate
pentru si la sugestia membrilor
Clubului Seniorilor,pe rutaSinaia -
Campina -Telega-Vălenii de Munte -
Manastirea Cheia - Manastirea Suzana.

cheltuieli organizare, transport,
masa.= 7000 lei

Onorariu profesori = 1800 lei

Scopul Festivalului de Chitară Clasică)
este de a oferi tinerei şcoli de chitară
clasică din ţara noastră posibilitatea
studierii cu cei mai importanţi maeştri
internaţionali ai momentului, de a
audia instrumentişti de valoare ai
marilor scene de concert precum şi de
a se compara cu şcoli de tradiţie ale
genului din toată lumea.
proiectii elefilm pentru'copii si tineret

Scopul acestui
promovarea filmului românesc şi a
noilor generaţii de cineaşti, În
Încercarea de a readuce publicul În
sălile de cinema.

11.000 lei

11.000 lei

uqet, ţ1u usf=-53~500 lei.
cheltuieli legate de servrcu de
sonorizare şi lumini = 25.000 lei
materiale promotionale = 1000 lei
concerte =9.000 lei
activitati specifice pentru copii =5000
lei



Carrnen Sylva
.COlrul ultur I lnala

DE Cheltuieli de organizare 500 LEI

r
~

!p.==--+---~-~-""+-------Ir--~~~~~~~- ~----- .--~ ~~~~_~~~~~~......c.~~___Ii Festivalul "ENESCU 1-31 Festivalul International "Enescu si
SI MUZICA LUMII" AUGUST muzica lumii" se deschide catre

varietate si inedit, oferind un regal al
artelor frumoase in care sunetul,
imaginea si ambientul se imbina pentru
ca muzica sa atinga si sa faca sa vibreze
sufletul si spiritul unui public tot mai
tanar.t~----:Sănătatea""""mal' '~~ĂUGUST~-"CONFERiNTE"-"pe't;~~me'dic'ale -'de .. --_·····__ ····..·· -~-7'-7 ..-'·..·-----~-"_· -

I presus de orice!" interes, general, sustinute de medici

.
1 · specialisti in domeniu invitat-Calivita
~ International.

CONCERTE DE
PROMENADA

AUGUST CONCERTE DE PROMENADA sustinute Onorariu =11.000 lei
de fanfara "TARA BARSEI" 4
reprezentatii

Clubul femeilor
VACANTA

DESTINATIICINEMA in aer
liber pentru copii si
tineret

Cursuri
copii

pentru

AUGUST

AUGUST Se vor organiza cursuri de: chitara,
pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto.

AUGUST Se vor organiza cursuri de: dans,
pictura, gimnastica medicala, cor.

1

1800 LEICursuri
adulti

pentru

Se vor organiza cursuri de: chitara,
pictura, balet, dezvoltare personala,

i:-- , -+ --- ----.~--~-- .. --- - ...•.. _ !~~,ţE~,..co_~!.~i.a_rl,..~~~.!?·..,-._ ..-.-.._ ··h-··., •....- ..·•····..·······.. ·.-·..··=--3rrv· •.....,·,....---~..,..-~"""",1
CONFERINTE 18·21 Conferinte pe teme medicale sustinute ,,;Ff!

SEPTEMBRIE de medici specialist participanti la
congresul de cardiologie.

Festivalul "Sinaia
Forever"

"Călătoria mea
culturală"

Cursuri pentru
copii

13-15
SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Festivalul Sinaia Forever a adus de-a
lungul anilor În centrul atenţiei
lucrurile de care suntem mândri:
cultura, natura, istoria, bunul gust şi
atitudinea. Acest festival, ne permite să
celebrăm cultura În toate formele ei:
pictură, muzică, dans, teatru,
fotografie, cinematografie şi nu
numaLAstfel,pentru a putea aduce si
aceasta editie a festivalului la inaltimea
asteptarilor sinaienilor.dar si ale
turistilor ne-am propus ca in cadrul
fesivalului de anul acesta sa cheltuim
pentru.
Destinatie aleasa impreuna cu seniorii
de la Clubul Seniorilor: BRAN -
RAVASITUL OILOR.

Total buget, septembrie = 8800 lei

cheltuieli organizare, transport, masa
= 7000 lei



~ Carmen Sylva
'-;@ entrul ultural lnala

Cursuri pentru SEPTEMBRIE Se vor organiza cursuri de: dans] Onorariul profesori1800 lei
adulti pictura, gimnastica .~~J.cala, co!:~~ .. .•..

Total buget, octombrie = 6800 lei

I CINEMAIN SALA OCTOMBRIE SPECTACOLPENTRU COPII TEATRU
Sau cheltuieli organizare si difuzare (4

S proiectii) =4000 lei
CONFERINTE OCTOMBRIE Se vor organiza conferinte pe teme

medicale sustinute de participanti la cheltuieli onorarii/protocol= 1000 lei
congresul de Oftalmologie.
CLUBUL FEMEILOR e. ;

Cursuri pentru OCTOMBRIE Se vor organiza cursuri de: chitara, -

copii pictura, balet, dezvoltare personala,

I teatru, cor, pian, canto. ~---t-- $

Cursuri pentru OCTOMBRIE Se vor organiza cursuri de: dans, Onorariu profesori =18001ei

t adulti pictura, gimnastica medicala, cor.

I Total buget, noiembrie 16.100 lei
CINEMAIN SALA NOIEMBRIE Spectacol de comedie sau cu artisti
Sau SPECTACOL renumiti pentru seniori, sau proiectii. cheltuieli organizare sau difuzare (8

proiectii) = 1l.0001ei
c; , .,

I LECTURI PUBLICE NOIEMBRIE Se vor organiza activitati in cadrul cheltuieli onorarii /protocol= 3300 lei
carora vor fi invitati artisti actori
profesori pentru conferinte pe teme de j

I interes general'
Regal opereta - NOIEMBRIE
Teatrullon Dacian

"....--'-'--~
I Cursuri pentru NOIEMBRIE Se vor organiza cursuri de: chitara,I
!

! copii pictura, balet, dezvoltare personala,
! teatru, cor, pian, canto.

t
Cursuri pentru NOIEMBRIE Se vor organiza cursuri de: dans, Onorariu profesori 1800 lei
adulti pictura, gimnastica medicala, cor.

I Total buget, decembrie = 54.900 lei
"Ziua Natională a 1 Ziua Naţionala a

• u

stat Total eveniment 10.000 leioncarui
României" DECEMBRIE democratic este sărbătorită cu fast, În Cheltuieli cu reprezentatia Fanfarei

stil tradiţional, dar şi prin "TARA BARSEI" = 5.500 lei,
"

eroilor neamului, Concert interpreti de muzica populara: comemorarea care
[ au luptat pentru consolidarea statului (2 artisti) 4500 leiI

~
de drept, a valorilor şi tradiţiilor
fundamentale. ~ ;-

Ziua "Centrului 17 Aniversarea Centrului Cultural Carmen Total eveniment 15.000 lei
Cultural Carmen DECEMBRIE Sylva - omagierea Reginei Elisabeta - Cheltuieli materiale promotionale
Sylva Carmen Sylva. (calendare, obiecte personalizate etc.)

= 5.500 lei,
~ Cheltuieli cu onorariul artiştilor

invitaţi = 3.500 lei,
~ Cheltuieli cu servicii de restaurant

(produse de cofetărie şi patiserie -
200 pers. x 30 lei = 6000 lei.

I



~O~"

"Călătoria
culturală"

mea DECEMBRIE Total eveniment 7000 lei

cheltuieli organizare, transport, masa.


