
CASA CULTURII ION CREANGA

Denumire Sume propuse 2022
00 TOTAL CHELTUIELI (SF + SD) 1.354.700

 - 
10 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 305.700
10.01.01 Salarii de baza 265.000
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0
10.01.17 Indemnizatie de hrana 25.000
10.02.06 Vouchere de vacanță 8.700
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 7.000
20 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 776.000
20.01.01 Furnituri de birou 4.000
20.01.02 Materiale pentru curatenie 3.500
20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 50.000
20.01.04 Apa, canal si salubritate 15.000
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10.000
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional 10.000
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 81.500

Revizie instalaţie electrică: 1.500 lei
Verificare hidranţi: 1.400 lei
Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie  (2/an): 7.000 lei
Servicii mentenanţă site: 3.600 (300x12)
Achiziţionare domeniu hosting site (prelungire): 500
Asigurare clădire+bunuri: 8.000 lei
Tencuieli, zugrăveli pereţi interiori şi exteriori:20.000 lei
Reparaţii centrale termice: 5.000 lei
Intervenţii apă-canalizare: 5.000 lei
Reparaţii grupuri sanitare: 5.000 lei
Reparaţii uşi, geamuri: 2.000 lei
Reparaţii instalaţie ventilaţie: 1.500
Servicii verificare şi încărcare stingătoare P.S.I.: 1.000 lei
Reparaţii şi intervenţii neprevăzute: 10.000 lei
Reabilitare trotuare împrejmuitoare clădire: 5.000 lei
Reparatii scaune saloane/sala spectacole: 5.000 lei

20.02 Reparatii curente 25.000
20.05.30 Alte obiecte de inventar 66.000

roletă geam: 3.000 lei
rafturi  magazii: 1.000 lei
feţe de masă diferite: 1.000 lei
faţă de masă festivităţi: 1.000 lei
fundaluri scenă diferite: 10.000 lei
mochetă scenă şi intrare sala mare, stânga dreapta: 20.000 lei
linoleum scenă: 15.000 lei
masina de spălat automată:1.000 lei
costume animatori : 5.000 lei
mocheta/traversă: 5.000 lei
covor rosu festivități: 2.000 lei
practicabile cor: 2.000 lei

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 10.000
20.13 Pregatire profesionala 6.000
20.30.01 Reclama si publicitate 45.000

*20.000 lei -publicitate media (scis, on-line, tv, sit-uri, pliante, afise etc.)
*10.000 lei -  spoturi promovare evenimente
*15.000 lei - film promovare obiective oras

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 450.000
*350.000 lei -cheltuieli activitati culturale
*cheltuieli service aparatura xerox, birou

 - 
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 273.000

infiintare (construire) scara exterioara pentru aviz ISU : 50.000 lei 50.000

Reparaţii scenă: 20.000 lei 20.000

dotari cabine actori 10.000 lei 10.000
dotarei camera sonorizare: 10.000 10.000
aparatură sonorizare exterioară: 20.000 lei 20.000
sistem supraveghere video şi sistem de alarma:20.000 lei 20.000
autorizare I.S.U.: 80.000 lei 80.000
Realizare evacuare baie subsol şi grupuri sanitare intrare faţă şi intrare parc – 
20.000 lei

20.000

calculatoare PC performante: 8.000 lei
echipamente scenă: 20.000 lei
imprimanta multifunctionala A3 color: 15.000 lei 

43.000

Capitole: 67.10.03.06 

CodIndicator

Capitole: 67.10.03.06 

Sectiune Buget: Dezvoltare 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022 ( proiect)


