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Dosar nr.VI D/1

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face
publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre taxele și tarifele la instituțiile de
cultură pentru anul 2015.
Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 5 august 2014, pe site-ul
Consiliului Judeţean www.cjmures.ro şi afişat la sediul instituţiei din Tîrgu Mureş,
P-ţa Victoriei, nr.1.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de
recomandare, până la data de 16 august 2014, la sediul Consiliului Judeţean Mureş
sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Întocmit: șef serviciu Delia Belean
Verificat: director Genica Nemeș

SECRETAR
Paul Cosma

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
din ____________ 2014
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13.459 din 4.08.2014 a Direcţiei Economice la proiectul
de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2015,
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. 24, alin.(1)şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.20 din OG nr.21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art.16 din OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, 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 Ansamblu
Artistic Profesionist Mureşul, Muzeul Judeţean Mureş precum şi preţurile revistelor Vatra şi
Lato pentru anul 2015, conform Anexei nr.1.
(2) Se aprobă tarifele pentru activităţile prestate de Teatrul pentru Copii şi
Tineret Ariel şi Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş pentru stagiunea 2014-2015, precum şi
taxele pentru anul şcolar 2014-2015 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică, 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, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului
Judeţean şi Instituţiilor de cultură nominalizate în Anexele nr.1-2.
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Nr. 13.4594.08.2014
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2015
Taxele şi tarifele locale constituie sursă importantă de venituri ale bugetelor locale ale
unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se
asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.
În conformitate cu dispoziţiile art.20 din OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile
de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor
publice nr.311/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.16 din OUG
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare,finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte a
muzeelor şi aşezămintelor culturale, se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate
de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor publice
în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse.
În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, 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.
Potrivit art.68 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii ale instituţiilor de
cultură, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri
proprii ale acestor instituţii publice.
În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, ţinând cont de propunerile instituţiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică judeţeană aprobă anual nivelul taxelor şi
tarifelor percepute de aceste instituţii.
În acest context, instituţiile de cultură subordonate au înaintat propuneri privind
modificarea taxelor şi tarifelor pentru activităţile prestate, ţinând cont de nivelul
prognozat al inflaţiei, de prospectarea şi analiza preţurilor instituţiilor similare din ţară,
precum şi de gradul de realizare a veniturilor provenite din aceste activităţi.
Astfel, prin adresele nr.12234/2014 şi 12102/2014 , Teatrul Ariel şi Filarmonica de Stat
propun menţinerea la acelaşi nivel al
tarifelor aprobate prin HCJ nr.153/2013
argumentând faptul că acestea sunt deja la nivelul celor practicate de instituţiile similare
din ţară şi că publicul care frecventează aceste spectacole este în scădere.

Redacţiile revistelor Lato şi Vatra prin adresele nr.12155/2014 şi 12163/2014, propun
majorarea preţului revistelor cu 33,33% şi respectiv cu 25 %, având în vedere creşterea
cheltuielilor cu tipărirea şi expedierea revistelor.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, propune prin
adresa nr.12229/2014 majorarea taxelor cu 3,5 % faţă de nivelul celor aprobate în 2013,
luându-se în calcul rata inflaţiei prognozate pe anul 2014, precum şi menţinerea sistemului
de facilităţi pentru frecventarea mai multor cursuri din cadrul şcolii, precum şi pentru
cursanţi aflaţi în situaţii speciale.
Prin adresa nr.12432/2014, Muzeul Judeţean Mureş solicită renunţarea la „ abonamentul
de familie ”, deoarece în anul 2014 nu a fost solicitat, introducerea taxei de participare
atelier de lucru ” precum şi majorarea taxei de vizitare a Sălii de Oglinzi, Secţiei de artă,
Secţiei de istorie – Arheologie din clădirea Palatului Culturii cu 20% ţinând cont că spaţiile
mai sus menţionate au fost modernizate, fiind echipate cu tehnică modernă de sonorizare
şi proiectare, asigurându-se publicului un mediu plăcut de vizitare şi expunere de către
personalul de specialitate al instituţiei.
Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul, prin adresa nr.13163/2014, solicită majorarea cu
20% a tarifelor biletelor pentru spectacole pentru elevi, studenţi şi pensionari, precum şi
majorarea cu 2,33 % a tarifului pentru închiriere autocar, pentru grupuri de elevi şi grupuri
artistice, datorită creşterii preţului motorinei şi cheltuielilor legate de întreţinerea
autocarului instituţiei. Având în vedere că solicitarea de majorare a tarifelor pentru
categoriile defavorizate ale populaţiei nu se justifică, propunem ca aceste tarife să
rămână la acelaşi nivel.
În anexele la Proiectul de Hotărâre sunt prezentate taxele şi tarifele aprobate pentru anul
2014, pentru stagiunea 2013-2014, respectiv pentru anul şcolar 2013-2014, precum şi
cele propuse pentru anul 2015, pentru stagiunea 2014-2015 şi pentru anul şcolar 20142015.
Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont de faptul că prin dimensionarea
taxelor şi tarifelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale
unităţilor de cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.
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Anexa nr.1
LISTĂ
cuprinzând taxele şi tarifele percepute de unele instituţii de cultură
pentru anul 2015

I.Ansamblul Artistic Profesionist ,, Mureşul ''
Nr.
crt.
1

2

3

4.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei )

Bilete spectacole realizate în mediul rural
- pentru adulţi
- pentru elevi,studenţi,pensionari
- persoane cu dizabilităţi
Bilete spectacole realizate în mediul urban
- pentru adulţi
- pentru elevi,studenţi,pensionari
- persoane cu dizabilităţi
Închiriere sală spectacole
- pentru spectacole, indiferent de gen

- pentru alte manifestări ( simpozioane, întâlniri de afaceri, ş.a.)
Închiriere autocar /km
- pentru grupuri elevi
- pentru grupuri artistice
- alte categorii

Aprobat pentru
2014

Propus pentru
2015

10,00
5,00
gratuit

10,00
5,00
gratuit

12,00
5,00
gratuit

12,00
5,00
gratuit

15 % din încasări
dar nu mai puţin de

15 % din încasări
darnu mai puţin de

600 lei/oră

600 lei/oră

400,00 lei/oră

400,00lei/oră

4,20
4,30
4,50

4,20
4,30
4,50

II.Muzeul Judeţean Mureş
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei )

Aprobat pentru
2014
1.000,00
400,00
70,00

Închiriere sala mare de spectacole /oră
Închiriere sala mică de spectacole /oră
Închirierea sălii de cor /oră
Închirierea holului mare a Palatului Culturii
- pînă la 4 ore pe zi
- peste 4 ore pe zi
Vizitarea expoziţiei de bază din cadrul
secţiilor : Ştiinţele Naturii, Etnografie şi Artă
Populară, expoziţia de arheologie din
Cetatea Medievală
- pentru adulţi
- pentru copii, elevi, studenţi
- pentru pensionari
- pentru persoane cu dizabilităţi
- abonament adulţi / lunar
- abonament acces elevi, studenţi
- abonament familie
- abonament profesori
- taxă participare ateliere de lucru
- taxă participare atelier de lucru
- taxă închiriere sală conferinţă cu aparatură
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Propus pentru
2015
1.000,00
400,00
70,00

400,00
650,00

400,00
650,00

6,00
3,00
2,00
gratuit
10,00
8,00
10,00
10,00
10/lună
150/oră

6,00
3,00
2,00
gratuit
15,00
8,00
10,00
10/lună
5,00/ 1 atelier
150/oră

- tarif vizitarea expoziţiilor temporare pentru adulţi
- tarif pentru vizitarea expoziţiilor temporare
pentru copii, elevi, studenţi
- tarif vizitarea expoziţiilor temporare
pentru pensionari
- tarif vizitarea expoziţiilor temporare
pentru persoane cu dizabilităţi

6.

7.

2,00

2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

gratuit

gratuit

Vizitarea Palatului Administrativ, curte
interioară, turn şi expoziţia organizată în turn:
- adulţi
- copii, elevi, studenţi
- pensionari
- persoane cu dizabilităţi
- taxă ghidaj( de la 10 persoane în sus )

6,00
2,00
2,50
gratuit
25,00

6,00
2,00
2,50
gratuit
25,00

Vizitarea Sălii de Oglinzi, Secţiei de Artă
Secţiei de Istorie- Arheologie din clădirea Palatului Culturii :
- adulţi
- copii, elevi, studenţi
- pensionari
- persoane cu dizabilităţi

10,00
5,00
6,00
gratuit

12,00
6,00
6,00
gratuit

150,00/oră

150,00/oră

8.

Închiriere Sală de Conferinţe Cetatea
Medievală

9.

Taxă filmare/ zi
- amatori
- profesionişti
- evenimente speciale

10,00
20,00
50,00

10,00
20,00
50,00

Taxă fotografiere /zi
- amatori
- profesionişti
- evenimente speciale

5,00
15,00
30,00

5,00
15,00
30,00

Referat specialitate pentru obţinere aviz amplasrea obiectiv
eliberat de Ditecţia Judeţeană pentru Cultură, Patrimoniu Naţional
- pentru persoane fizice
- pentru persoane juridice

60,00
250,00

60,00
250,00

10.

11.

12.

Tarif în procent de 3 % din biletele vândute la evenimentele
culturale organizate în spaţiile închiriate în Palatul Culturii

III. Redacţia Revistei Vatra

Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei )

Aprobat pentru
2014

Preţul unui exemplar- revistă

Propus pentru
2015

8,00

10,00

Aprobat pentru
2014

Propus pentru
2015

6,00

8,00

IV.Redacţia Revistei Lato
Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei )

Preţul unui exemplar- revistă
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Anexa nr.2
LISTĂ

cuprinzând taxele şi tarifele percepute de unele instituţii de cultură judeţene pentru
stagiunea 2014-2015 şi Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică
pentru anul 2014-2015
I.Teatrul pentru Copii şi Tineret ,, Ariel ''
Nr. Denumirea serviciului prestat/tarif/ ( lei )
crt.

1.

2.

3
4.

Aprobat pentru
2014

Propus pentru
stagiunea
2014-2015

Bilete la spectacole pentru copii
- pentru copii
- pentru adulţi

6,00
10,00

6,00
10,00

Bilete la spectacole pentru adulţi
- pentru adulţi
- cu reducere pentru elevi şi studenţi

10,00
6,00

10,00
6,00

15,00

15,00

Bilete în abonament la spectacole pentru copii
( 3 spectacole/spectator)
Închiriere sala de spectacole tarif în lei/oră
- sala mare

15 % din incasări,
dar nu mai puţin
de 550 lei/oră

15 % din incasări,
dar nu mai puţin
de 550 lei/oră

- sala mică

15 % din incasări,
dar nu mai puţin
de 350 lei/oră
250 lei/ oră

15 % din incasări,
dar nu mai puţin
de 350 lei/oră
250 lei /oră

- sala conferinţe

II.Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş
Nr. Denumirea serviciului prestat/tarif/ ( lei )
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Concerte simfonice
- pentru adulţi
- pentru elevi, studenţi,pensionari
Recitaluri
- pentru adulţi
- pentru elevi, studenţi,pensionari
Concerte extraordinare
- pentru adulţi
- pentru elevi, studenţi,pensionari
Abonamente pentru concerte simfonice ( 34 concerte )
- pentru adulţi
- pentru elevi, studenţi, pensionari
Abonamente pentru concerte lecţie ( 6 concerte )
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Aprobat pentru
2014

Propus pentru
stagiunea
2014-2015

20,00
10,00

20,00
10,00

11,00
5,00

11,00
5,00

30,00
15,00

30,00
15,00

370,00
160,00
32,00

370,00
160,00
32,00

III.Centrul judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică
Nr. Denumirea serviciului prestat//taxă ( lei )
crt.

Aprobat pentru
anul şcolar
2013-2014

Propus pentru
anul şcolar
2014-2015

5.

Catedra de muzică ( cu teoria solfegii, istoria muzicii, estetică,
ansamblul instrumental, ansamblul coral, iniţiere folclor,corepetiţie )
- pentru canto( clasic, muzică uşoară,muzică populară) pian, vioară,chitară,
chitară electrică, lăută, harpă, acordeon, instrumente de suflat, block
flote, percuţie, harpă, orgă electronică, violă, violoncel, contrabas, ş.a.
cuprinse în planul de învătământ, iniţiere armonie
- pentru an de perfecţionare- specializare
- pentru improvizaţie jazz şi muzică uşoară
- pentru an pregătitor la secţiile de muzică, iniţiere în muzică
Catedra de arte plastice( cu istoria artelor,estetică )
pentru pictură,grafică,pictură B92decorativă, grafică pe calculator,sculptură,
tapiserie, design vestimentar
- pentru fotografie, design interior, scenografie- prelucrare computerizată de
imagine
- pentru an de perfecţionare- specializare arte plastcie
- pentru an pregătitor la arte plastice, design vestimentar
Catedra de coregrafie ( cu istoria dansului, estetică)
- pentru arta mişcării manechine ( juniori şi seniori) şi perfecţionare
specializare arta mişcării manechine, foto- model
- pentru iniţiere - arta mişcării manechine
- pentru dans de societate, dans modern, balet clasic, balet contemporan,
teatru - dans, stepp ritm, aerobic, dans popular - interpreţi
stepp ritm, aerobic, dans popular - interpreţi
-iniţiere dans popular în oraş
- iniţiere dans modern pentru solişti vocali ( intern) ,iniţiere mişcare scenică
pentru solişti vocali ( intern ), iniţiere machiaj scenic
- pentru ani prgătitori la specualităţile: dans de societate, dans modern ,
balet clasic, balet contemporan, stepp ritm, aerobic, dans popular - interpreţi
Catedra de actorie ( cu istoria teatrului, estetică)
- pentru actorie, actorie teatru de păpuşi - marionete şi
- pentru ani de perfecţionare
- pentru an pregătitor pentru actorie şi teatru de păpuşi - marionete
Iniţiere muzică şi coregrafie pentru preşcolari

6.

Dans de societate şi bune maniere ( curs de scurtă durată) - 6 luni

352,00

360,00

7.

Artizanat

410,00

425,00

( fără taxe şcolare)
60,00
50,00
55,00

( fără taxe şcolare)
60,00
60,00
55,00

1.

2.

3.

4.

Secţii externe de artă populară ( cusut, ţesut, cioplit în lemn,
cojocărit, arta metalului), iniţiere dans popular, ansamblu vocal şi
instrumental, ansamblurile, formaţiile şi trupele şcolii
9. Taxă de examinare - admitere
10. Taxă pentru examinare restanţe
11. Taxă pentru eliberarea diplomei

TAXA

550,00
620,00
620,00
410,00

570,00
640,00
640,00
425,00

525,00

540,00

580,00
620,00
400,00

600,00
640,00
410,00

620,00
450,00

640,00
470,00

480,00

500,00

230,00

240,00

120,00

125,00

370,00

380,00

480,00
620,00
370,00
320,00

500,00
640,00
380,00
330,00

8.

12. Taxă pentru pregătire - exersat/oră
- cu asistenţă de specialitate
20,00
20,00
- fără asistenţă de specialitate
9,00
10,00
a) pentru cursanţii care frecventează în acelaşi timp două sau trei cursuri, taxa şcolară se reduce cu 25%
pentru al doilea curs şi cu 50% pentru al treilea curs
b) pentru cursanţii care provin din familii al căror venit net lunar pe membru de familie, corespunzător lunii
septembrie 2014, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, taxa şcolară se reduce cu 50%
pentru primul membru al familiei, şi cu 75% pentru al doilea şi următorii, în situaţia în care mai mulţi membri ai
aceleiaşi familii frecventează cursurile instituţiei
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c) copiii şi tinerii care beneficiază de măsuri de protecţie specială, astfel cum sunt definite de dispoziţiile Legii
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, sunt scutiţi de plata taxei şcolare
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