
 



 

     PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 
din ____________  2014 

pentru completarea anexei nr.2 la H.C.J. Mureş nr.126/2014 privind aprobarea 
unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.16364 din 22.09. 2014  a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2014 
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.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.I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2014 se completează după 
cum urmează: 
      1. La punctul III. ,,Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică’’, la 
subpunct 2 ,,Catedra de arte plastice( cu istoria artelor, estetică)’’ se introduce un nou 
paragraf, având următorul cuprins: 
      - curs de arte plastice – iconografie                                           540,00 lei/an 
      2. La punctul III. ,,Centrul Judeţean pentru  Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică’’, la 
subpunct 3 ,,Catedra de coregrafie ( cu istoria dansului,estetică)’’ se introduc trei noi 
paragrafe, având următorul cuprins: 
      - curs foto model – bune maniere – manechine                            500,00 lei/an 
      - curs de recreere – dans popular adulţi                                     450,00 lei/an  
      - workshop –uri de dans                                                          100,00 lei/ 2 zile  
 Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică  
Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean şi Centrului Judeţean pentru Cultură 
Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.    
 

 
PREŞEDINTE                                                           Avizat pentru legalitate 
Ciprian Dobre                                                                                         SECRETAR 
                                                                       Paul Cosma 



 

                                                                                           
                                                                                                                     

Nr. 16364 /22.09.2014 

Dosar VI D / 1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură 

pentru 
 anul 2015 

 
 

  Consiliul Judeţean Mureş, prin Hotărârea nr.126 din 11 septembrie 2014 a aprobat taxele şi 
tarifele pe care le vor practica, instituţiile de cultură subordonate, pentru anul 2015. 

Prin adresa nr.14122/13.08.2014, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş, solicită introducerea unor cursuri noi, precum şi taxele aferente acestora, la 
următoarele specialităţi: 

                                       Catedra de arte plastice( cu istoria artelor, estetică) 
             - curs de arte plastice – iconografie                                     540,00 lei /an 
       Catedra de coregrafie ( cu istoria dansului, estetică)     
             - curs foto model – bune maniere – manechine                     500,00 lei/an 
             - curs de recreere -  dans popular adulţi                              450,00 lei/an  
             - workshop – uri de dans                                                    100,00 lei/2 zile 
 

  Solicitarea instituţiei de aprobare a taxelor pentru noile cursuri este motivată de cererea 
susţinută a elevilor şi interesul manifestat pentru aceste cursuri. 

De asemenea aceste cursuri dau un plus de imagine şi calitate activităţilor, spectacolelor şi 
festivalurilor instituţiei, transmit tradiţia şi istoria culturii locale din generaţie în generaţie. 

În conformitate cu dispoziţiile 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.  

Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont de faptul că prin introducerea 
cursurilor/taxelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale unităţii de 
cultură subordonată, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

                         PREŞEDINTE                                                          DIRECTOR EXECUTIV 

                  Ciprian Dobre                                                               Bartha Iosif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Barbu Aneta 
                            Verificat: Şef Serviciu Tcaciuc Ioana 
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