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HOTĂRÂREA NR.____ 

din 5 septembrie 2013 
privind aprobarea  unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură 

pentru anul 2014 

   
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 14233 din 22.07.2013  a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2014, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere : 

- art.68 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

- art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- art.22 şi 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.91, alin.(5), lit. ’’a ’’, pct.4 şi 10 şi ale art.97, alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea procedurilor reglementate de Legea privind transparenţa decizională în administraţia 

publică nr.52/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  

  
 

hotărăşte: 
 
 

 Art.1.(1) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate de instituţiile judeţene 
de cultură pentru anul 2014, conform Anexei nr.1  
(2) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate de unele instituţii judeţene de cultură 

pentru stagiunea 2013-2014 şi respectiv anul şcolar 2013-2014 conform Anexei nr.2 
(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi instituţiile de 

cultură nominalizate în anexă. 
(2)  Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş şi Instituţiilor de cultură nominalizate în Anexele nr.1-2. 
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În baza prevederilor art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate institui taxe pentru 

utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, toate de interes judeţean 
şi aprobă taxele şi tarifele percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor fizice şi juridice, 

de către instituţiile de cultură subordonate acestuia. 
În acest context, instituţiile de cultură subordonate, au înaintat propuneri privind 

modificarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunităţii judeţene,ţinând cont 

de nivelul prognozat al inflaţiei, de prospectarea şi analiza preţurilor instituţiilor similare din ţară, 
precum şi modul în care aceste taxe ar urma să influenţeze veniturile instituţiilor. 

Pentru anul 2014, Muzeul Judeţean propune eliminarea tarifului perceput pentru 

închirierea sălii de oglinzi, deoarece spaţiul respectiv intră în circuitul de vizitare a muzeelor. 
Potrivit propunerilor înaintate de către unităţile de cultură, în anexele la Proiectul de 

Hotărâre sunt prezentate taxele şi tarifele existente pe anul 2013, cele propuse pentru anul 2014, 

pentru stagiunea 2013-2014 şi respectiv pentru anul şcolar 2013-2014. 
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere şi faptul că prin 

dimensionarea taxelor şi tarifelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale 
unităţilor de cultură subordonate, în vederea angajării şi acoperirii în mare parte a cheltuielilor, cu 

respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 
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