
 
HOTARAREA NR.45 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi functionarea  
Casei memoriale “Constantin Gavenea”, situata in Tulcea, str.24 Ianuarie nr.23 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 30 august 2012; 

Examinand proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi functionarea Casei memoriale “Constantin Gavenea”, situata in Tulcea, 
str.24 Ianuarie nr.23, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul de specialitate intocmit de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile: 
          - H.C.L. nr. 50/1997 privind înfiinţarea Casei Memoriale – „Muzeu” Constantin 
Găvenea; 

-Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile ulterioare; 

-Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicata, cu 
modificarile ulterioare; 

-Ordinului Ministrului Culturii si Cultelor nr.2297/2006 pentru aprobarea 
Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor 
publice, republicat; 

In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49, al.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 – Se aprobă înfiinţarea Casei Memoriale Constantin Găvenea ca structură 

fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art. 2-Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Casei Memoriale 

„Constantin Gavenea”, situata in Tulcea, str.24 Ianuarie nr.23 si tarifele de acces, 
conform anexelor nr.1 si nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                   Jr. BRUDIU Maria                                                    GAFAR Cantimir 
 



 
 

                                                                               Anexa 1 la HCL nr.45/30.08.2012                       
  

                                                                                             
 

Regulament de organizare şi funcţionare 
al  Casei Memoriale Constantin Gavenea 

 

Capitolul I.  Dispoziţii generale  
 
Art. 1.  Denumirea : Casa Memoriala Constantin Gavenea 
În toate actele, studiile, publicaţiile şi corespondenţa care emană de la 

această instituţie va fi înscrisă denumirea de Casa Memoriala Constantin Gavenea.  
Art. 2. Sediul 
Sediul administrativ al Casei Memoriale Constantin Gavenea este situat în 

municipiul Tulcea, Str. 24 Ianuarie nr.23. 
Art. 3 (1) Forma juridică 
Casa Memoriala Constantin Gavenea Tulcea este structură fără 

personalitate juridică în subordinea Direcţiei Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu, cu profil ştiinţific şi cultural. 

(2) Casa Memoriala Constantin Gavenea Tulcea funcţionează şi este 
organizata în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul Regulament de 
Organizare şi Funcţionare (ROF). 

 
Capitolul II.  Obiectul de activitate 
 

Art. 4 (1) Casa Memoriala Constantin Gavenea Tulcea are ca scop 
valorificarea memoriei activităţii şi operelor Marelui Om Constantin Gavenea, 
personalitate proeminenta din viata cultural-artistica, sociala si edilitara din 
Tulcea, care a lasat mostenire semenilor sai un patrimoniu inestimabil ce merita a 
fi cercetat, valorificat si conservat intr-o institutie muzeala adecvata. 
 

(2) Obiectul de activitate constă în realizarea expozitiei permanente ce are 
ca tematica viata si activitatea creatoare a artistului tulcean Constantin Gavenea, in 
vederea promovarii in scop turistic a valorilor culturale locale in cadrul 
comunitatii tulceane. 

 
Capitolul III.  Patrimoniul instituţiei 
 



Art. 5 (1) Casa Memoriala Constantin Gavenea Tulcea deţine sub formă de 
împrumut şi administrează prin Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
bunuri mobile şi imobile: bunuri comune (de inventar) şi bunuri ce aparţin 
patrimoniului municipiului Tulcea.  

(2) Patrimoniul Casei Memoriale Constantin Gavenea Tulcea poate fi 
completat şi îmbogăţit prin achiziţii, donaţii, prin preluarea prin transfer, cu 
acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice 
centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor 
persoane fizice din ţară sau străinătate. 

(3) Casa Memoriala Constantin Gavenea poate da şi lua cu împrumut, cu 
respectarea legislaţiei speciale în materie, atât bunuri culturale, cât şi alte categorii 
de bunuri. 

(4)  Patrimoniul Casei Memoriale Constantin Gavenea Tulcea se compune 
din: 

a. patrimoniul mobil alcătuit din bunuri culturale constituite pe colecţii 
conform evidenţelor de gestiune, la care se adaugă  alte exponate cu 
valoare muzeistică (fotografii, planuri, reconstituiri grafice şi 
plastice); 

b. patrimoniul imobil, cuprinzând clădirea situata in Tulcea, str. 24 
Ianuarie nr.23, ca sediu şi obiectiv muzeal. 

(5) Administrarea bunurilor mobile şi imobile se va face potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, exclusiv în scopul realizării obiectului de activitate 
stabilit prin prezentul regulament. 

 
Capitolul IV.  Structura organizatorică şi funcţională 
 

Art. 6 Casa Memoriala Constantin Gavenea va functiona in cadrul Directiei Intretinere 
si Administrare Patrimoniu Tulcea, din subordinea Consiliului Local Tulcea. 

 

Capitolul V. Finanţarea  
 
Art. 7.  

(1) Se constituie ca sursă la bugetul local următoarele venituri: 
a) taxe de intrare la muzeu, conform anexei; 
b)organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale publice;  
c) închiriere de spaţii în condiţiile legii pentru desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, 
culturale, educaţionale;  
d) comercializarea publicaţiilor de specialitate şi a materialelor cultural-educative 
proprii şi ale terţilor; 
e) taxe ghidaj, filmare, fotografiere, conform anexei; 
f) acordarea dreptului de reproducere a imaginilor. 

(2) Sursele de finanţare ale Casei Memoriale Constantin Gavenea Tulcea sunt: 



subvenţiile din bugetul  Consiliului Local Tulcea; 
sume alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu destinaţii speciale; 
sponsorizări, donaţii; 
 
Capitolul VI.  Dispoziţii finale  
 

Art. 8 (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a  Casei Memoriale 
Constantin Gavenea Tulcea se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea. 

(2) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile 
reglementărilor legale în vigoare, precum şi ale actelor normative, ale ordinelor, 
instrucţiunilor, normelor şi normativelor emise de Consiliul Local Tulcea, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

(3) Prezentul Regulament se completează şi/sau se modifică, ori de câte ori este 
nevoie, prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea. 

 

 

              DIRECTOR GENERAL,                             CONSILIER JURIDIC, 
              Ec Pohariu Daniel Iulian                                 Jr. Ganea Catalina  
 

 

Presedinte de sedinta, 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2 la HCL nr.45/30.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL 
cu tarifele ce vor fi utilizate la Casa Memoriala Constantin Gavenea 

situata in Tulcea, str. 24 Ianuarie nr.23 
 
 
 

Nr.
crt. Denumirea Tarif 

Pers./lei/vizita 
0. 1. 2. 
1. Bilet intrare adulţi 5 lei  
2. Taxa fotografiere  10 lei 
3. Taxa filmare  20 lei 

 
 
 

NOTĂ:  
 
      Beneficiază de reducerea cu 50% a tarifului de intrare, elevii sub 18 ani, inclusiv, (pe 
baza carnetului de elev) şi copiii preşcolari; 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTA DE SEDINTA 
  

 
 

 

 


