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PROIECT 

                                                

 

Nr.20682/14.08.2019 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din _______________2019 

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate  

Consiliului Județean Mureș 
 

Consiliul Județean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.17.372/10.07.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice și raportul Serviciului juridic, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere: 

- art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 

spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, 

organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 84 alin. (4) și art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” 

și „j” și ale art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate 

Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii ei la cunoștință publică, cu 

excepția punctelor I, VI și VII din anexă, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2020. 

Art.3.(1)  De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția economică și instituțiile de 

cultură subordonate Consiliului Județean. 

(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică 

Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului 

Județean Mureș. 

 

PREȘEDINTE             Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                        SECRETAR 

              Paul Cosma 
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Nr. 17.372/10.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 
subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

 

Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de 
la bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art.24 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza 
prevederilor art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot 
institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice 
și altele asemenea, toate de interes județean. De asemenea, Consiliul Județean 
aprobă taxe și tarife percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor 
fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate acestuia. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din 
Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de 
tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, 
de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții 
publice. 

Față de considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre alăturat. 

 
 
 

PREŞEDINTE                                                                  
                                                            

Péter Ferenc                                                                         
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Nr. 17.373/10.07.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 
subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se 
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri 
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din 
activități proprii sau anexe și altele. 

Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la 
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității 
de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea 
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare 
și ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. În vederea 
constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor art.486 
alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes 
județean. De asemenea, Consiliul Județean Mureș aprobă taxe și tarife percepute pentru 
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură 
subordonate acestuia. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din Legea 
nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 
75% pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și la 
alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice. 

În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile 
instituțiilor de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul 
taxelor și tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură 
din subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind menținerea sau 
modificarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate, după cum urmează:  

Astfel, prin adresa nr.16.528/02.07.2019, Muzeul Județean Mureș propune ca 
majoritatea taxelor și tarifelor percepute în anul 2020 să rămână la nivelul celor 
aprobate pentru anul 2019, cu excepția celor pentru vizitarea Sălii de Oglinzi, Secției de 
Artă, Secției de Istorie–Arheologie  din clădirea Palatului Culturii, precum și  ale taxelor 
de filmare și fotografiere. De asemenea, pentru închirierea Sălii se Conferințe din 
Cetatea Medievală și Muzeul de Etnografie și Artă Populară s-a constatat necesitatea 
aprobării, pe lângă tariful de închiriere pe oră și a unui tarif de închiriere pe zi.  

Instituția și-a fundamentat propunerile de mai sus prin faptul că spațiile de expunere ale 
Secției de Artă, în care se organizează expoziții temporare de valoare deosebită, s-au  
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dublat ca și suprafață, cheltuielile cu utilitățile (gaz, energie electrică, apă) 
determinând creșterea cheltuielilor. De asemenea, s-a urmărit uniformizarea taxelor și 
tarifelor care sunt propuse spre modificare cu cele practicate de către alte muzee din 
țară cu același flux turistic. 

Prin adresa nr.16.071/26.06.2019, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, propune, 
menținerea  tarifelor la biletele și abonamentele pentru stagiunea 2019-2020 la nivelul 
anului precedent. Instituția și-a fundamentat propunerea prin  impactul pe care 
creșterea prețurilor la bilete și abonamente ar putea să-l aibă asupra încasării 
veniturilor proprii, impact preconizat și în urma unor sondaje realizate în rândul 
spectatorilor cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș. 

Prin adresa nr.16.573/2.07.2019, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” propune, de 
asemenea, menținerea taxelor și tarifelor la nivelul celor aprobate pentru stagiunea 
precedentă, argumentând aceasta prin necesitatea încurajării creșterii  numărului de 
spectatori. 

Filarmonica de Stat, prin adresa nr.16.183/27.06.2019, propune majorarea prețurilor la 
abonamente pentru stagiunea 2018-2019 cu procente situate între 17-25%. Creșterile 
propuse de Filarmonică se referă  la abonamentele pentru întreaga stagiune, cu acces  la 
toate concertele simfonice, atât  cele extraordinare, cât și cele speciale, pentru care 
calculațiile prezentate previzionează un impact pozitiv asupra încasării veniturilor 
proprii. De asemenea se argumentează faptul că, spre deosebire de tarifele pentru 
biletele de intrare al căror nivel este o măsură a înaltului nivel repertorial și al 
interpretării artistice, prețul abonamentelor este subdimensionat. 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa 
nr.16.227/28.06.2018,  solicită ca taxele aprobate pentru anul școlar 2018-2019 să 
rămână în vigoare și pentru anul școlar 2019-2020, precizând  că  veniturile proprii 
realizate de instituție se vor baza, conform Proiectului de Management în vigoare, pe 
creșterea numărului de elevi, diversificarea programelor organizate în vacanțele școlare, 
organizare de workshopuri și ateliere de lucru.  

Nu în ultimul rând, prin adresele nr.16.443/01.07.2019 și nr.15.711/24.06.2019, 
Redacția Revistei ”Vatra”, respectiv Redacția Revistei ”Lato” propun păstrarea prețului 
de vânzare al publicațiilor, în anul 2020, la nivelul aprobat pentru anul 2019. Această 
propunere este fundamentată pe calculații privind costurile de editare și tipărire, 
influențate pozitiv de creșterea tirajului, precum și pe faptul că majorarea  prețului 
revistelor ar putea face ca acestea, care au deja un preț actual peste media practicată 
de revistele similare din țară, să devină mai puțin atractive  și competitive pe piața 
culturală. 

Față de considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 
                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV                                                               
     

                                                                                                                                   Alin Mărginean    
 
 
 
Întocmit: consilier, Florentina Tanțoș 
Verificat: Șef Serviciu, Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr.17.372 din 10.07.2019 și Raportul de specialitate al Direcției 

Economice nr. 17.373 din 10.07.2019, 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea unor taxe și tarife la 

instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș. 

În baza prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale 

art. 30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ambele cu modificările 

și completările ulterioare, consiliile județene pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de 

interes județean și aprobă taxele și tarifele percepute pentru serviciile culturale oferite 

persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate acestuia. 

În acest context, instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, au 

înaintat propuneri privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale 

oferite comunității județene în anul 2020, respectiv pentru stagiunea/ anul școlar 2019-

2020, ținând cont de nivelul prognozat al inflației, de prospectarea și analiza prețurilor 

practicate de instituțiile similare din țară, precum și de modul în care aceste taxe ar 

urma să influențeze veniturile proprii. 

Potrivit propunerilor înaintate de către unitățile de cultură, în anexa la Proiectul de 

Hotărâre sunt prezentate taxele și tarifele existente pe anul 2019, respectiv pentru 

stagiunea/ anul școlar 2018-2019 și cele propuse pentru anul 2020, respectiv pentru 

stagiunea/ anul școlar 2019-2020.  

Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse se urmărește asigurarea surselor de 

venituri proprii ale unităților de cultură subordonate, în vederea angajării și acoperirii 

în mare parte a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale. 

   Nr. 17397 / 10.07.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” 

și „j”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în 

îndeplinirea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean 

asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes județean privind cultura și punerea în valoare a 

monumentelor istorice și de arhitectură. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 80 - 82, raportate la cele ale art. 6, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii 

privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale Legii muzeelor și a colecțiilor publice 

nr. 311/2003, republicată, ale OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 

spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, ale 

OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, precum și ale Legii educației naționale nr. 1/2011, toate cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare,sunt incidente 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost 

publicat pe pagina proprie de internet a autorității publice județene și afișat la sediul 

instituției în data de 11.07.2019, conform Anunțului înregistrat sub nr. 17468 din 

11.07.2019, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la acesta, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras, 

   Nr. 20536/13.08.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 
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