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1. SCOP  
1.1 Procedura stabileşte modul în care se realizează la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă  
Olt   implementarea prevederilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite 
cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea funcţiei. 

 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
2.1 Prezenta procedura se aplică persoanelor care dețin funcții de conducere în cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, respectiv managerul (directorul genral), directorul adjunct, persoanele 
cu funcții de conducere și de control,  precum și personalul contractual care are obligația să-și declare 
averea, potrivit legii.  
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
3.1 Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. 
3.2 Hotarărea Guvernului nr. 1.126/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. 
3.3 Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie 
și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 
corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 
3.4 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
3.5 Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv,         
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.6 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului          
controlului intern managerial al entităților publice. 
3.7 Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare 
3.8 Decizia Managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 cu privire la 
aprobarea unor  măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu  gratuit cu   prilejul unor acțiuni de protocol 
în exercitarea funcției, la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
3.9 Decizia Managerului (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 
47/01.03.2021 privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare, a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare și stabilirea responsabililor cu riscurile 
 
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 
4.1. Definiții 
4.1.1 Autoritate sau instituție publică -  orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau 
administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, 
după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul 
român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice 
operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun 
prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de 
utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici 
4.1.2 Beneficiar - persoana care are calitatea de demnitar public sau cea care deţine funcţii de 
demnitate publică, persoana cu funcţie de conducere sau de control, funcţionar public din cadrul 
Consiliului Județean Olt   sau altă persoană care are obligaţia să-şi declare averea potrivit Legii nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2019-11-26
http://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2019-11-26
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4.1.3 Cadou/cadouri –  bun/bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcţiei 
4.1.4 Compartiment – structură funcțională din cadrul Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
constituită la nivel de secție, serviciu, birou sau compartiment. 
4.1.5 Conducător compartiment – șef secție, șef serviciu, șef birou, care conduc compartimentele 
din cadrul Centrul Județean de Cultură și Artă Olt;  
4.1.6 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt - instituție publică de spectacole și concerte, 
constituită în subordinea Consiliului Județean Olt 
4.1.7 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Consiliului 
Județean Olt, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu 
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; 
acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control 
intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a 
tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice; 
4.1.8 Comisia de monitorizare – structură constituită prin Decizia Managerului Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt cu atribuții de  monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt Olt; 
4.1.10 Membrii Comisiei de monitorizare  – conducătorii compartimentelor din (secții, serviciu, 
birouri) din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
4.1.11 Primul nivel de conducere – conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice 
aflate sub directa coordonare a conducătorului entității 
4.1.12 Președintele  Comisiei de monitorizare  – managerul  Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, delegat  prin decizie de către Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt; 
4.1.13 Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare – personalul contractual din cadrul  
Compartimentului Managementul Calității și Control Intern/Managerial,  nominalizați în acest scop prin 
Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt de constituire a 
Comisiei de monitorizare, care asigură continuitatea lucrărilor Comisiei de monitorizare. 
4.1.14 Compartimentul Achiziții Publice – structură funcțională constituită în cadrul Serviciului Buget, 
Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
4.1.15 Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ  – structură 
funcțională constituită în cadrul  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în subordinea Managerului 
(Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
4.1.16 Biroul Resurse Umane - structură funcțională din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, constituită la nivel de birou, în subordinea Managerului (Directorului General) al Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt. 
4.2. Abrevieri 
4.2.1 CJ CA Olt = Centrul Județean de Cultură și Artă Olt  
4.2.2 COMISIE - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice, constituită  nivelul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt 

4.2.3 CM. = Comisia de monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

4.2.4 Ed. = Ediție; 
4.2.5 EP = Entitate publică; 
4.2.6 PCM = Președintele Comisiei de monitorizare; 
4.2.7 PS = Procedură de sistem; 
4.2.8 Rev. = Revizie; 
4.2.9 SCIM = Sistemul de control intern managerial; 
4.2.10 SBFCAPA= Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ 
4.2.11 BRU = Biroul  Resurse Umane  
4.2.12 STCM = Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
5.1. Generalități  
5.1.1  În temeiul prevederilor  art. 1 - 3  din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 
bunurile primite cu titlu  gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcției și ale prevederilor  art. 2 - 13   din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 
privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției din 15.07.2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1126/2004, 
prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 
354/25.11.2022, cu privire la aprobarea unor  măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu  gratuit cu   
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, la   nivelul Centrului Județean de cultură și Artă 
Olt a fost constituită  
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol 
în exercitarea funcției, la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în următoarea componență: 
1. Gabriela GUGHEA  -  Șef serviciu – Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și         

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt           - Președinte 

2. Gabriel – Nicolae NEȚ  -  Inspector de specialitate – Compartimentul Achiziții Publice  - Membru  
3. Cristina Maria CENUȘE     -  Inspector de specialitate – Compartimentul Administrativ, Arhivă                                                            

- Membru 
5.1.2 Mandatul membrilor Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită nivelul Centrului Județean de cultură 
și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
354/25.11.2022,  denumită în continuare Comisie,   este de 3 ani și poate fi reînnoit o singură dată. 
5.1.3 Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei  membrii acesteia nu sunt retribuiți, activitatea 
reprezentând sarcină de serviciu. 
5.1.4 Mandatul membrilor Comisiei  se suspendă de drept în următoarele situații: 

a)   în cazul delegării sau detașării în cadrul altei autorități ori instituții publice sau  persoane  
        juridice; 
b)   în cazul suspendării din funcția care a determinat numirea ca membru al Comisiei. 

5.1.5 Suspendarea de drept a mandatului membrilor Comisiei  se constată  printr-un Raport privind 
constatarea suspendării  de drept a mandatului de mebru al Comisiei de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită 
nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Diecizia Managerului (Directorului General) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, întocmit de Președintele Comisiei și 
înaintat spre aprobare Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  
5.1.6 După aprobarea de către Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt,  Raportul  prevăzut la pct. 5.1.5 din prezenta procedură se transmite de către Președintele 
Comisiei Biroului Resurse Umane care are obligația de a întocmi  actul administrativ de înlocuire a 
membrului Comisiei, pe perioada suspendării acestuia. 
5.1.7 În situația în care se află în una din cele 2 situații de suspendare de drept prevăzute la pct. 
5.1.4 din prezenta procedură Președintele Comisei, Raportul  prevăzut la pct. 5.1.5 din prezenta 
procedură se întocmește de membrii Comisiei, se înaintează spre aprobare Managerului (Directorului 
General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și se transmite  Biroului Resurse Umane care are  
obligația a întocmi actul  administrativ de înlocuire a Președintelui  Comisiei, pe perioada suspendării 
acestuia.    
5.1.8 Mandatul membrilor Comisiei  încetează înainte de termen în următoarele situații: 

a)    renunțarea la calitatea de membru; 
b)    suspendarea din funcție pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 
c)    transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice; 
d)    încetarea contractului individual de muncă; 
e)    aplicarea unei sancțiuni disciplinare. 

5.1.9 Cererea de renunțare la calitatea de membru  al Comisiei,  în condițiile pct. 5.1.8 lit. a) din 
prezenta procedură, se înaintează președintelui Comisiei și produce efecte la 5 zile de la înregistrare. 



C.J.C.A OLT GESTIONAREA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU 
GRATUIT   

Cod PS- 22 
Ed. I Rev:0 
Pag. 5/26 

 

5 
 

În cazul Președintelui Comisiei  cererea se înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 
5.1.10 Încetarea mandatului de membru al Comisiei înainte de termen, se constată printr-un Raport 
privind încetarea înainte de termen a mandatului de membru al Comisiei de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției,  constituită  la 
nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022. 
5.1.11  Raportul prevăzut la pct. 5.1.10 din prezenta procedură se întocmește de către Președintele 
Comisiei,  se aprobă de Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și 
se transmite Biroului  Resurse Umane care are  obligația a întocmi  actul  administrativ de înlocuire a 
membrului   Comisiei, al cărui mandat a încetat înainte de termen. 
5.1.12   În situația în care  Președintele Comisiei  solicită încetarea mandatului înainte de termen  
Raportul  prevăzut la pct. 5.1.10 din prezenta procedură se întocmește de membrii Comisiei, se 
înaintează spre aprobare Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt și se transmite  Biroului Resurse Umane, în vederea înlocuirii acestuia prin act administrativ.  
5.1.13 În cazurile prevăzute la  pct. 5.1.9 și pct. 5.1.12  din prezenta procedură se numește un nou 
membru sau un nou Președinte al Comisiei,  al cărui mandat durează până la expirarea mandatului 
celui în locul căruia a fost numit. 
5.1.14 Comisia are următoarele atribuții principale: 

a)  înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit  
 cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 

b)  evaluează și inventariază bunurile; 
c)  restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro; 
d)  aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția 
       achitării de către acesta a diferenței de preț; 
e)  propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

transmiterea  cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt  către o instituție  publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri; 

f)  ia măsuri pentru publicarea Listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în  
 condițiile legii; 

g)  asigură, prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
 Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  păstrarea și securitate a bunurilor. 

5.1.15 Comisia ține  evidența bunurilor primite de fiecare salariat contractual, și, înainte de finele 
anului, propune Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
rezolvarea situației bunului. 
5.1.16. Toate documentele elaborate de Comisie precum și cele cere intră și ies din cadrul acesteia   
se înregistrează la Registratura Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.   
 
5.2.  Modul de lucru 
 
5.2.1 Persoanele din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, respectiv managerul (directorul 
general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  persoanele cu funcții de conducere și de control, 
precum și personalul contractual  care are  obligația să-și declare averea, potrivit legii, din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt au obligația de a declara și prezenta Managerului 
(Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  în termen de 30 de zile de la 
primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea 
funcției. 
5.2.2 Sunt exceptate de la prevederile pct. 5.2.1 din prezenta procedură  următoarele bunuri: 

a) medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea,  primite în      
exercitarea demnității sau a funcției; 

b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro. 
5.2.3  Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol se face în baza în 
baza Declarației de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit, întocmită conform modelului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la prezenta procedură,  în termen de 30 de zile de la primirea bunurilor. 
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5.2.4 Declarația  de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit se înregistrează în mod obligatoriu la 
Registratura Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  
5.2.5 În situația în care beneficiarul bunurilor primite cu titlu gratuit este Managerul (Directorul General) 
al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt acesta are obligația de a întocmi Declarația  de înaintare a 
bunurilor primite cu titlu gratuit în termen de 30 de zile de la primirea bunurilor, de a o înregistra la 
Registratura Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și de a o transmite, însoțită de bunurile primite, 
președintelui Comisiei. 
5.2.6 Persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul aparatului de specialitate al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și  personalul contractual din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă  Olt, care au obligația să-și declare averea, potrivit legii, înaintează 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt Declarația de înaintare 
a bunurilor primite cu titlu gratuit, însoțită de  bunurile primite.  
5.2.7 Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt are obligația ca, în 
termen de 5 zile  de la primirea Declarațiilor  de înaintare a  bunurilor primite cu titlu gratuit de la 
persoanele prevăzute la pct. 5.2.6 din prezenta procedură,   să o repartizeze președintelui Comisiei, 
însoțită de bunurile primite cu titlu gratuit. 
5.2.8 În termen de 3 zile de la primirea Declarației de înaintare a bunurilor  primite  cu tilu gratuit 
precum și  a bunurilor care o însoțesc, Președintele Comisiei are obiligația de a înregistra bunurile 
primite  și de a completa coloanele 0, 1,  2 și 3  din Centralizatorul bunurilor primite cu titlu gratuit, în 
cursul anului ........., cu prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități  în legătură  cu exercitarea 
funcției, depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la nivelul  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
prin Diecizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 
354/25.11.2022, denumit în continuare Centralizator. 
5.2.9 Centralizatorul  se întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură. 
5.2.10 După  înregistrarea bunurilor primite cu titlu gratuit, Președintele Comisiei are obligația de 
convoca membrii Comisiei, în baza unui Convocator, al cărui model este  prevăzut în Anexa nr. 4 la 
prezenta procedură.  
5.2.11 Convocatorul prevăzut la pct. 5.2.10 din prezenta procedură poate fi transmis membrilor 
Comisiei atât în format scris cât și în format electronic, prin e-mail.   
5.2.12 Bunurile primite de  Comisie se evaluează de în termen de 30 de zile de la primirea acestora. 
5.2.13 Comisia evaluează bunurile primite cu titlu gratuit  având  în vedere, de regulă, prețul pieței. 
Pentru evaluare se pot consulta experți în domeniu, selectați în condițiile legii. 
5.2.14  În situația  în care Comisia stabilește că valoarea bunurilor primite cu titlu gratuit  este mai mică 
decât echivalentul a  200 euro, aceasta are obligația de restitui beneficiarului  bunurile primite,  numai 
dacă  beneficiarul a solicitat restituirea acestora. 
5.2.15  În situația în care Comisia stabilește că valoarea bunurilor primite cu titlu gratuit  este mai mare  
decât echivalentul a 200 euro iar persoana care a primit bunurile  solicită păstrarea acestora, Comisia 
are obligația de a solicita persoanei respective plata diferenței de valoare, de peste 200 de euro.     
5.2.16 În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu solicită  păstrarea lor, la propunerea 
Comisiei, bunurile se trec în propritatea Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
5.2.17 Trecerea bunurilor primite cu titlu gratuit în proprietatea privată a Centrului Județean Olt  se face 
în baza Raportului cu privire la trecerea în proprietatea Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a 
bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției, întocmit de 
Comisie și înaintat  Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
spre aprobare. 
5.2.18 După aprobarea de către Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt Comisia are obligația a transmite Raportul prevăzut la pct. 5.2.17 din prezenta procedură 
Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ. 
5.2.19. Imediat după primirea Raportului cu privire la trecerea în proprietatea Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt a bunurilor primite cu titlu gratuit, în cadrul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
funcției,  Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ are obligația de 
întocmi documentația necesară trecerii bunurilor primite cu titlu gratuit în proprietatea Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt.  
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5.2.20 După inventarierea bunurilor și stabilirea destinației acestora Președintele Comisiei are obligația 
de a completa, împreună cu membrii Comisiei,  coloanele 4, 5 și 6 din Centralizatorul prevăzut la pct. 
5.2.8 din prezenta procedură, care se semnează atât de Președintele Comisiei  cât și de membrii 
acesteia.  
5.2.21. Veniturile obținute ca urmare a plății de către benefiar a diferenței  de valoare de peste 
echivalentul a 200 de euro,  se varsă la bugetul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
5.2.22. Bunurile primite cu titlu gratuit și  trecute în proprietatea Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt,  pot fi transmise  cu titlu gratuit,  de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt,  unor instituții de 
profil sau pot vândute la licitație. 
5.2.23  Pentru stabilirea destinației bunurilor primite cu titlu gratuit și  trecute în proprietatea Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, Președintele Comisiei convoacă membrii Comisiei, în baza 
Convocatorului prevăzut la pct. 5.2.10 din prezenta procedură. 
5.2.24 Transmiterea bunurilor primite cu titlu gratuit unor instituții de profil se face de către Centrul 
Județean de Cultură și Artă Olt, la propunerea Comisiei, după consultarea în prealabil a instituției de 
profil căreia urmează a i se transmite bunul, în funcție de natura lui. 
5.2.25 În situația prevăzută la pct. 5.2.24 din prezenta procedură Comisia are obligația de a întocmi un 
Raport cu privire la propunerea de  transmitere  cu titlu gratuit către instituția ......................, a unor 
bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției. 
5.2.26 Raportul prevăzut la pct. 5.2.25 din prezenta procedură se înaintează Managerului (Directorului 
General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  spre aprobare,  după care se transmite de către 
Comisie Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ în vederea 
întocmirii documentației necesare transmiterii bunurilor către instituția de profil propusă de Comisie. 
5.2.27 Pentru vânzarea la licitație a bunurilor primite cu titlu gratuit și trecute în proprietatea Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, Comisia are obligația de a întocmi un Raport cu privire la propunerea 
de vânzare la licitație a unor bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în 
exercitarea,  care se înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, spre aprobare.  
5.2.28 După aprobarea Raportului prevăzut la pct 5.2.24 din prezenta procedură, de către Managerului 
(Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt Comisia are obligația de a-l înainta 
Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ, în vederea întocmirii 
documentației necesare vânzării bunurilor la licitație.  
5.2.29 Veniturile obținute  din vanzarea la licitație a bunurilor primite cu titlu gratuit se varsă la bugetul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  
5.2.30   La sfârșitul fiecărui an,  Comisia  are obligația de a  întocmi Lista bunurilor primite cu titlu 
gratuit, în cursul anului …………….., cu prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități în legătură cu 
exercitarea funcției, depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la   la nivelul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt nr. 354/25.11.2022,  pe care a va înainta  Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt spre aprobare  și o va da spre publicare pe pagina de internet a 
Centrului Județean de Cultură și Ată Olt, https://www.artasiculturaolt.ro. 
5.2.31 Lista prevăzută la pct. 5.2.30 din prezenta procedură se va întocmi conform modelului prevăzut 
în Anexa nr. 5 la prezenta procedură și se semnează atât de Președintele Comisiei cât și de membrii 
acesteia.   
5.2.32. În situația în care în cursul  unui an calendaristic nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit 
Comisia are obligația de a publica,  la sfârșitul fiecărui an calendaristic,  pe pagina de internet a 
Consiliului Județean Olt o Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit, întocmită conform modelului 
prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta procedură. 
5.2.33 Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit se semnează atât de președintele Comisiei cât 
și de membrii acesteia.  
5.2.34 Lista prevăzută la pct. 5.2.30 din prezenta procedură precum și Declarația prevăzută la pct. 
5.2.33 din prezenta procedură se publică pe pagina de internet a Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt în format pdf, cu toate semnăturile. 
 
6. RESPONSABILITĂȚI  

https://www.artasiculturaolt.ro/
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6.1. Pentru beneficiarii bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul  unor acțiuni de protocol, in 

exercitarea funcției   
6.1.1 Intocmesc Declarația  de înaintare a bunurilor  primite cu titlu gratuit, conform modelului prevăzut 
în Anexa nr. 2 la prezenta procedură.   
6.1.2 Înregistrează Declarația de înaintare a bunurilor  primite cu titlu gratuit, la Registratura Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 
6.1.3 Înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
Declarația de înaintare a bunurilor  primite cu titlu gratuit, însoțită de  bunurile primite. 
6.1.4  Plătesc diferența de valoare pentru bunurile pentru care  solicită păstrarea acestora și  a căror 
valoare depășește echivalentul a 200 de euro.  
 
6.2 Pentru  Președintele  Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 

cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la  nivelul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 

6.2.1. Întocmește  Raportul  privind constatarea suspendării  de drept a mandatului de membru al 
Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol 
în exercitarea funcției, constituită nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, pe 
care îl înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  spre 
aprobare. 
6.2.2 Transmite Raportul  privind constatarea suspendării  de drept a mandatului de membru al 
Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol 
în exercitarea funcției, constituită nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, 
aprobat de Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, Biroul Resurse 
Umane în vederea  întocmirii  actului   administrativ de înlocuire a membrului Comisiei, pe perioada 
suspendării acestuia. 
6.2.3 Primește cererile de renunțare la calitatea de membru  al Comisiei. 
6.2.4 Întocmește,  în termen de maxim 5 zile de la primirea cererii de renunțare la calitatea de  membru 
al Comisiei, Raportul  privind încetarea înainte de termen a mandatului de membru al Comisiei de 
evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției,  constituită  la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Diecizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, pe 
care îl înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  spre 
aprobare. 
6.2.5  Transmite Raportul  privind încetarea înainte de termen a mandatului de membru al Comisiei de 
evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției,  constituită  la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 
Biroului Resurse Umane în vederea  întocmirii  actului administrativ de înlocuire a membrului Comisiei, 
al cărui mandat a încetat înainte de termen. 
6.2.6  Primește Declarațiile   de înaintare a  bunurilor primite cu titlu gratuit. 
6.2.7 Primește bunurile  primite cu titlu gratuit, care însoțesc Declarațiile de înaintare a a  bunurilor 
primite cu titlu gratuit și se asigură că acestea sunt depozitate în condiții de siguranță.  
6.2.8 La primirea  bunurilor primite cu titlu gratuit completează col 0, 1,  2 și 3  din Centralizatorul 
bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului ........., cu prilejul unor acțiuni de protocol sau alte 
activități  în legătură  cu exercitarea funcției, depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la nivelul  
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, întocmit  conform modelului prevăzut în Anexa nr. 
3 la prezenta procedură. 



C.J.C.A OLT GESTIONAREA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU 
GRATUIT   

Cod PS- 22 
Ed. I Rev:0 
Pag. 9/26 

 

9 
 

6.2.9 Convoacă membrii Comisiei, în baza Convocatorului prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta 
procedură. 
6.2.10 Inventariază,  împreună cu membrii Comisiei  bunurile primite cu titlu gratuit. 
6.2.11 Întocmește, împreună cu membrii Comisiei, Raportul cu privire la trecerea în proprietatea privată 
a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de 
protocol în exercitarea funcției, pe  pe care îl înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt,  spre aprobare. 
6.2.12 Transmite Raportul cu privire la trecerea în proprietatea privată a Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției, 
aprobat de Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt Serviciului 
Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ,  în vederea întocmirii documentației 
necesare trecerii bunurilor primite cu titlu gratuit în proprietatea privată a Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt. 
6.2.13  Întocmește, împreună cu membrii Comisiei, Raportul cu privire la propunerea de  transmitere  
cu titlu gratuit către instituția ......................, a unor bunurii primite cu titlu gratuit, pe  pe care îl 
înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  spre 
aprobare. 
6.2.14 Transmite Raportul cu privire la propunerea de  transmitere  cu titlu gratuit către instituția 
......................, a unor bunurii primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea 
funcției, aprobat de Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ,  în vederea întocmirii 
documentației necesare transmiterii  bunurilor primite cu titlu gratuit instituției de profil propusă de 
Comisie. 
6.2.15 Întocmește, împreună cu membrii Comisiei, Raportul cu privire la propunerea de  vânzare la 
licitație a unor bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției,  
pe  pe care îl înaintează Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt,  spre aprobare. 
6.2.16 Transmite Raportul cu privire la propunerea de   vânzare la licitație a unor bunuri primite cu titlu 
gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției, aprobat de Managerului (Directorului 
General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate, 
Achiziții Publice și Administrativ,   în vederea întocmirii documentației necesare vănzării la licitație a 
bunurilor primite cu titlu gratuit. 
6.2.17 Întocmește împreună cu membrii Comisiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la 
prezenta procedură,  Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….., cu prilejul unor 
acțiuni de protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea funcției, depuse la Comisia de evaluare 
și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
funcției, constituită la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului 
(Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 354/25.11.2022, pe care a va înainta  
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt spre aprobare  și o va 
da spre publicare pe pagina de internet a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
https://www.artasiculturaolt.ro. 
6.2.18  Întocmește împreună cu membrii Comisiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la 
prezenta procedură,  Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit pe care o va da spre publicare pe 
pagina de internet a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, https://www.artasiculturaolt.ro. 
 
6.3 Pentru Comisia  de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 
      unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită  la nivelul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 
6.3.1 Înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit  
cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției. 
6.3.2 Evaluează și inventariază bunurile primite cu titlu gratuit. 
6.3.3 Restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro. 
6.3.4 Aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția 
achitării de către acesta a diferenței de preț. 

https://www.cjcaolt.ro/
https://www.cjcaolt.ro/
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6.3.5 Propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt  către o instituție  publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri. 

6.3.6 Ia măsuri pentru publicarea Listei bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….., cu 
prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea funcției, depuse la Comisia 
de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției, constituită la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, în 
condițiile legii. 
6.3.7 Asigură, prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al  
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  păstrarea și securitate a bunurilor. 
6.3.8 Ține  evidența bunurilor primite de fiecare demnitar,  funcționar sau salariat contractual, după 
caz, și, înainte de finele anului, propune Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt rezolvarea situației bunului. 
 
6.4 Pentru Biroul Resurse Umane  
6.4.1 Întocmeste  actul  administrativ de înlocuire a Președintelui Comisiei sau al unui membru al 
acesteia,  pe perioada suspendării acestora. 
6.4.2 Întocmeste  actul  administrativ de înlocuire a Președintelui Comisiei sau al unui membru al 
acesteia, în situația în care mandatele acestora încetează înainte de termen. 
 
6.5 Pentru Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ  
6.5.1 Întocmeste  documentația necesară trecerii bunurilor primite cu titlu gratuit în proprietatea 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
6.5.2 Întocmeste  documentația necesară transmiterii  bunurilor primite cu titlu gratuit instituției de profil 
propusă de Comisie. 
 
 
6.6  Pentru membrii Comisiei de monitorizare  
6.6.1 Dezbat în ședință   prezenta  procedură și propun avizarea acesteia  de către Președintele 
Comisiei de monitorizare și aprobarea de către Președintele Consiliului Județean Olt. 
 
6.7 Pentru președintele Comisiei de monitorizare  
6.7.1  Avizează   prezenta  procedură. 
 
6.8 Pentru Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
6.8.1 Aprobă  Raportul  privind constatarea suspendării  de drept a mandatului de mebru al Comisiei 
de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției, constituită nivelul Consiliului Județean Olt prin Decizia Managerului (Directorului 
General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, întocmit de Președintele 
Comisiei. 
6.8.2 Aprobă  Raportul  privind constatarea suspendării  de drept a mandatului de Președinte  al 
Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol 
în exercitarea funcției, constituită nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, 
întocmit de membrii  Comisiei.  
6.8.3 Aprobă Raportul  privind încetarea înainte de termen a mandatului de membru al Comisiei de 
evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției,  constituită  la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022,  
întocmit de Președintele Comisiei. 
6.9.4 Aprobă Raportul  privind încetarea înainte de termen a mandatului de Președinte  al Comisiei de 
evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea funcției,  constituită  la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
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Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 465/27.11.2019,  
întocmit de membrii Comisiei.  
6.8.5  Repartizează  Declarațiile   de înaintare a  bunurilor primite cu titlu gratuit, însoțită de bunurile 
promite cu titlu gratuit, Președintelui Comisiei. 
6.8.6 Întocmește Declarația  de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit, în situația în care este 
beneficiarul bunurilor primite cu titlu gratuit, pe care o înregistrează la Registratura Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt și  o transmite, însoțită de bunurile primite, Președintelui Comisiei.   
6.8.7 Aprobă Raportul cu privire la trecerea în proprietatea privată a Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea mandatului 
sau a funcției, întocmit de Comisie. 
6.8.8 Aprobă Raportul cu privire la propunerea de  transmitere  cu titlu gratuit către instituția 
......................, a unor bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea 
funcției, întocmit de Comisie.  
6.8.9 Aprobă  Raportul cu privire la propunerea de   vânzare la licitație a unor bunuri primite cu titlu 
gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol,  în exercitarea funcției, întocmit de Comisie. 
6.8.10  Aprobă Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….., cu prilejul unor 
acțiuni de protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea funcției, depuse la Comisia de evaluare 
și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
funcției, constituită la   la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă  Olt prin Decizia Managerului 
(Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022. 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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1. 

Serviciul Buget, 
Financiar – 
Contabilitate, 
Achiziții Publice 
și Administrativ  

GUGHEA 
Gabriela 

      

2. Secția Arte și 
Meșteșuguri 

NICA 
Oana 

      

3. 
Secția Ansamblul 
Folcloric „Doina 
Oltului“  

IVAN 
Cristian  

      

4. 

Secția Programe 
Proiecte, 
Impresariat, 
spectacole, 
Cercetare, 
Conservare și 
Promovarea 
Culturii 
Tradiționale  

BABOI  
Ristina  

      

5. Biroul Resurse 
Umane  

PĂUN  
Maria        

6. 
Biroul Juridic, 
Comunicare și 
Relații cu 
Publicul 

MAȚ Sorin 
Nicolae        
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9. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE  PROCEDURĂ 
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1. 
Serviciul Buget, Financiar – 
Contabilitate, Achiziții Publice și 
Administrativ 

GUGHEA 
Gabriela       

2. Secția Arte și Meșteșuguri NICA 
Oana       

3. Secția Ansamblul Folcloric „Doina 
Oltului“ 

IVAN 
Cristian       

4. 
Secția Programe Proiecte, 
Impresariat, spectacole, 
Cercetare, Conservare și 
Promovarea Culturii Tradiționale 

BABOI 
Ristina       

5. Biroul Resurse Umane  PĂUN Maria       

6. Biroul Juridic, Comunicare și 
Relații cu Publicul 

MAȚ Sorin 
Nicolae       

7. Biroul Resurse Umane 
PREDUȚ 
Teodora 
Lucia 

     

8. Biroul Juridic, Comunicare și 
Relații cu Publicul 

MARIN 
Georgeta      
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10. ANEXE 

 
10.1  Anexa nr.1  -  Diagrama de proces pentru gestionarea bunurilor primite cu titlu gratuit 
10.2. Anexa nr.2  -  DECLARAŢIE de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit  
10.3 Anexa nr.3 -CENTRALIZATORUL  bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului 

……………., cu prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități în legătură 
cu    exercitarea funcției, depuse la Comisia de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de                                    
protocol în exercitarea funcției, constituită la nivelul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 

10.4. Anexa nr. 4 -  CONVOCATOR 
10.5. Anexa nr. 5 -  LISTA bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….........., cu  
                                 prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea  

 funcției, depuse la Comisia de evaluare și inventariere a   bunurilor primite 
cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în  exercitarea funcției, 
constituită  la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin Decizia 
Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt nr. 354/25.11.2022 

10.6. Anexa nr. 6 -  DECLARAȚIE privind bunurile primite cu titlu gratuit  
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                                                                                                                  Anexa nr.1 
 

   DIAGRAMA DE PROCES 
              pentru gestionarea bunurilor primite cu titlu gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acțiuni de 
protocol 

Bunuri primite 
cu titlu gratuit 

BENEFICIARII BUNURILOR PRIMITE CU TITLU 
GRATUIT 

 
 
 

- întocmesc Declarația  de înaintare a 
bunurilor primite cu titlu gratuit, 
conform modelului prevăzut în Anexa 
nr. 2 la prezenta procedură; .   

- înregistrează Declarația de înaintare 
a bunurilor primite cu titlu gratuit la 
Registratura Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt. 

- persoanele cu funcții de conducere și 
de control din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, 
personalul contractual din cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, care au obligația să-și declare 
averea, potrivit legii, înaintează 
Managerului (Directorului General) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt Declarația de înaintare a 
bunurilor primite cu titlu gratuit, 
însoțită de  bunul/bunurile primite.  

 

Managerul (Directorul General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

Repartizează Declarația de înaintare a 
bunurilor primite cu titlu gratuit Președintelui 
Comisiei, în termen de 5 zile de la primirea 
acesteia, însoțită de bunurile primite cu titlu 

gratuit 

(Managerul (Directorul General) al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt,  persoane cu 
funcții de conducere și de control, personalul 
contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, care au obligația să-și declare averea, potrivit 
legii) 
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                Este mai mică de 200 euro                                              Este mai mare de 200 euro 
                                                                                                            de 20 
 

                            
                                 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE COMISIEI 

- primește Declarațiile   de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit;  
- primește bunurile  primite cu titlu gratuit, care însoțesc Declarațiile de înaintare a 

bunurilor primite cu titlu gratuit, și se asigură că acestea sunt depozitate în 
condiții de siguranță.  

- la primirea  bunurilor primite cu titlu gratuit completează col 0, 1,  2 și 3  din 
Centralizatorul bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului ........., cu prilejul 
unor acțiuni de protocol sau alte activități  în legătură  cu exercitarea funcției, 
depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 
cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la nivelul  
Centrului Județean de Cultură și Arte Olt prin Decizia Managerului (Directorului 
General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, 
întocmit  conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta procedură. 

- convoacă membrii Comisiei, în baza Convocatorului prevăzut în Anexa nr. 4 la 
prezenta procedură. 

Convocator 

COMISIA 

- se întrunește în ședință la data stabilită 
prin Convocator; 

- evaluează, în termen de 30 de zile de la 
primirea Declarației  de înaintare a  
bunurilor primite cu titlu gratuit 
Președintelui Comisiei, bunurile  primite 
cu tilu gratuit care o însoțesc   

Valoarea 
bunurilor 
primite cu 
titlu gratuit 

COMISIA 

Restituie 
beneficiarului 

bunurile 
primite,  la 
solicitarea 
acestuia 

Intocmește 
Raportul cu privire 

la  trecerea în 
proprietatea 

privată a CJCA 
OLT a bunurilor 
primite cu titlu 
gratuit, dacă 

beneficiarul nu 
solicită păstrarea 

    

COMISIA 

Solicită 
beneficiarului, 
plata diferenței 
de valoare, de 
peste 200 de 

euro 

Intocmește 
Raportul cu privire 

la  trecerea în 
proprietatea privată 

a CJCA OLT a 
bunurilor primite cu 

titlu gratuit, dacă 
beneficiarul nu 

solicită păstrarea 
acestora    
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Rapoarte  cu privire la 
propunerea de  trecere 
în proprietatea privată a 
CJCA OLT a bunurilor 
primite cu titlu gratuit 

PREȘEDIINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Aprobă Rapoartele   cu privire la  trecerea în 
proprietatea CJCA OLT a bunurilor primite cu 

titlu gratuit 
 

Rapoarte  cu privire la   
trecerea în proprietatea 
CJCA OLT a bunurilor 
primite cu titlu gratuit, 
aprobate de Managerul 

CJCA OLT  
 

Bunuri primite cu titlu 
gratuit, trecute în 

proprietatea privată a 
CJCA OLT  

 

COMISIA 

Transmite Rapoartele  cu privire la  propunerea de trecere 
în proprietatea CJCA OLT a bunurilor primite cu titlu gratuit, 

aprobate de Președintele CJCA OLT,   Serviciului Buget, 
Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ  

 

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR – CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
ADMINISTRATIV 

Intocmește documentația necesară trecerii bunurilor 
primite cu titlu gratuit în proprietatea   Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt 

Pot fi trecute cu titlu gratuit unei 
instituții de profil Pot fi vândute la licitație 
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COMISIA 

Întocmește Raportul cu 
privire la propunerea de  

transmitere  cu titlu gratuit 
instituției de profil.....,  a unor 
bunuri primite cu titlu gratuit, 
pe care  îi înaintează spre 

aprobare Managerului 
(Directorului General) 

CJCA OLT 

COMISIA 

Întocmește Raportul cu privire 
la propunerea de vânzare la 

licitație a unor bunuri primite cu 
titlu gratuit, pe care îi 

înaintează spre aprobare 
Managerului (Directorului 

General) 
  

MANAGERUL (Directorul General) 
Centrului Județean de Cultură și Artă OLT 

MANAGERUL (Directorul General) Centrului 
Județean de Cultură și Artă OLT 

 

Aprobă Raportul cu privire la 
propunerea de transmitere  cu titlu 

gratuit instituției de profil.....,  a 
unor bunuri primite cu titlu gratuit 

Raport cu privire la 
propunerea de  

transmitere  cu titlu 
gratuit instituției de 

profil.....,  a unor bunuri 
primite cu titlu gratuit, 
aprobat de Managerul 

CJCA OLT 
 

Aprobă Raportul cu privire la 
propunerea de vânzare la 

licitație a unor bunuri primite cu 
titu gratuit 

Raport cu privire la  
propunerea de 

vânzarea la licitație   
a unor bunuri 
primite cu titlu 

gratuit, aprobat de 
Managerul  
CJ CAOLT 

 

COMISIA 

Transmite Serviciului Buget, 
Financiar – Contabilitate, Achiziții 
Publice și Administrativ  Raportul 

cu privire la propunerea de 
transmitere  cu titlu gratuit 

instituției de profil.....,  a unor 
bunuri primite cu titlu gratuit, 

aprobat de Managerul CJCA OLT 
 

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR – 
CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 

ADMINISTRATIV 

COMISIA 

Transmite Serviciului Buget, 
Financiar – Contabilitate, 

Achiziții Publice și Administrativ   
Raportul cu privire la 

propunerea de vânzare la 
licitație   unor bunuri primite cu 

titlu gratuit, aprobat de 
Managerul CJCA OLT 

 

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR – 
CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 

ADMINISTRATIV 
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Întocmește documentația 
necesară trecerii cu titlu gratuit 

a bunurilor primite cu titlu 
gratuit instituției de profil......... 

Întocmește documentația 
necesară vinderii la 

licitație  a bunurilor primite 
cu titlu gratuit 

 

Bunuri primite cu 
titlu gratuit,  

transmise  cu titlu 
gratuit 

 Instituției de 
profil............. 

Bunuri primite cu 
titlu gratuit,  vândute 

la licitație  

Contravaloarea 
bunurilor se varsă la 
Bugetul CJCA OLT 
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                                                                                                                                             Anexa nr. 2  
 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
Nr............/.....................                                                                                                                                                                                                                                        
 

DECLARAŢIE  
de înaintare a bunurilor primite cu titlu gratuit  

 
 

 
Stimate Domnule Manager, 
 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………….………................având funcția de 
………………………………. la Centrului Județean de Cultură și Artă Olt/angajat/angajată în cadrul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, am primit în data de...........................,în calitate 
de………………………………………...….................................................................,următoarele bunuri: 
1................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................3..
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
Bunurile au fost primite ca urmare a desfășurării acțiuni de protocol din data de....................... 
desfășurată cu ocazia............................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
Solicit/nu solicit păstrarea bunului/bunurilor 
 
Data,  
 
                                                                                                                         Semnătura, 
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                                                                                                                                    Anexa nr. 3  

 
CENTRALIZATORUL 

 bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….., cu prilejul unor acțiuni de 
protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea funcției,  

depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la  nivelul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt prin Decizia Managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. 
Delclarației 
de înaintare 
a bunurilor  
primite cu 
titlu gratuit  

Numele și 
prenume 
persoanei 

care a depus 
Declarația de 

înaintare a 
bunurilor 
primite cu 
titlu gratuit 

                    Descrierea bunului  Valoarea 
bunului 

Destinația 
bunului  

Euro Lei  

0 1 2 3 4 5 6 
       
       
       
 
Notă 
În colana 6 se va trece una din următoarele 2 destinații: restituit benefeciarului sau trecut în proprietatea 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  
 
Data.................. 

 
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea funcției  
 
 
1.Gabriela GUGHEA  -     Șef serviciu – Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ 

al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  - Președinte............................ 
2.Gabriel Nicolae NEȚ    -     Inspector de specialitate  – Compartimenul Achiziții Publice al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt  - Membru................................  
3.Cristina Maria CENUȘE     -    Inspector de specialitate  – Compartimentul Administrativ și Arhivă din cadrul 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt                                           - 
Membru................................ 
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                                                                                                                                           Anexa nr. 4 

                                                                  
                                                                                                                                            
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
Nr..........din................. 

 
 

CONVOCATOR 

     Având în vedere prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea funcţiei, prevederile Hotarării  
Guvernului nr. 1.126/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 
251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de 
protocol în exercitarea funcţiei precum și prevederile Deciziei  Managerului Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt nr. 354/25.11.2022, cu privire la aprobarea unor  măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu  gratuit cu   prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, vă convoc în data 
de............ora..................,în.................................................................... (se va specifica  locația în care 
va avea loc ședința) în vederea evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit de către 
domnul/doamna..........................................................conform  Declarației de înaintare a bunurilor 
primite cu titlu gratuit  nr........din............./stabilirii  destinației bunurilor primite cu titlu gratuit  trecute în 
proprietatea Centrului Județean de Cultură și Artă  Olt.  
 
 
 
 

Președintele  
Comisiei  de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni 

de protocol în exercitarea funcției  
Gabriela GHGHEA  
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LISTA  

 bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului …………….., cu prilejul unor acțiuni de 
protocol sau alte activități în legătură cu exercitarea funcției,  

depuse la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită la   la nivelul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt prin Decizia Managerului Consiliului Județean Olt nr. 354/25.11.2022 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
Declarației 
de înaintare 
a bunurilor  
primite cu 
titlu gratuit  

Numele și 
prenume 
persoanei 

care a depus 
Declarația de 

înaintare a 
bunurilor 
primite cu 
titlu gratuit 

                    Descrierea bunului  Valoarea 
bunului 

Destinația 
bunului  

Euro Lei  

0 1 2 3 4 5 6 
       
       
       

 
Notă 
În colana 6 se va trece una din următoarele destinații: proprietatea Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, trecut cu titlu gratuit Instituției de profil ................................................( se va trece numele instituției de 
profil) sau vândut la licitație. 

 
Data.................. 

 
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea funcției  
 
 
1.Gabriela GUGHEA  -  Șef serviciu – Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt  - Președinte............................ 
2.Gabriel Nicolae NEȚ - Inspector de specialitate  – Compartimenul Achiziții Publice al Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt  - Membru................................  
3.Costinel Ionuț IAMANDI - Inspector de specialitate  – Compartimentul Administrativ și Arhivă din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt  - Membru................................ 
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DECLARAȚIE 
privind bunurile primite cu titlu gratuit 

 
 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, prin prezenta 

Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 
protocol în exercitarea funcției, constituită la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

nr. 354/25.11.2022,   vă face cunoscut faptul că  în cursul anului ..........., nu s-au înregistrat 
bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției 

 
 
Data.......... 
 
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea funcției  
 
 
1.Gabriela GUGHEA  -     Șef serviciu – Serviciul Buget, Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt  - Președinte............................ 
2.Gabriel Nicolae NEȚ    -     Inspector de specialitate  – Compartimenul Achiziții Publice al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt  - Membru................................  
3. Costinel Ionuț IAMANDI - Inspector de specialitate  – Compartimentul Administrativ și Arhivă din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt  - Membru................................ 
 

 


