
 

        Nr.3129/4.02.2021 
              Dosar IX B/1       
 

                Anunț privind deschiderea consultării publice 

Astăzi, 4 februarie 2021, Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de 
dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 din 27 
august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate 
Consiliului Județean Mureș.    

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:   

 Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 

 Raportul de specialitate al Direcției economice;  

 Raportul Serviciului juridic;  

 Anexa la proiectul de hotărâre. 

Documentația  poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea 
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ; 

 la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1; 

 proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 
supus consultării publice se pot depune până la data de 15 februarie 2021: 

 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea 
Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă, 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru 
colectarea de propuneri; 

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;  

 prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ; 

 la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului 
de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 
subordonate Consiliului Județean Mureș.” 

Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de 
hotărâri cu caracter normativ. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris 
de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data 
de 15 februarie 2021. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul nr. de telefon: 0265-
263211, int.1232, e-mail: tantos.florentina@cjmures.ro, persoană de contact: Tanțoș 
Florentina.  

 

PREȘEDINTE                        SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc                           Paul Cosma 

 

  

http://www.cjmures.ro/
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PROIECT 

                                               Nr.2982/03.02.2021 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din _______________2021 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 

din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 

subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

 

Consiliul Județean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2979/03.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, respectiv Adresele 

nr. 642 din 07.12.2020, nr. 701 din 23.12.2020, nr. 2 din 04.01.2021 și nr. 14 din 

12.01.2021 ale Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 67, alin. (1), lit. „b” și art.68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, 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; 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 privind 

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

Mureș se modifică, după cum urmează: 

- punctul III „Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel”, se modifică și se completează, 

urmând a avea conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Teatrul 

pentru Copii și Tineret Ariel. 

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

Instituției Prefectului Județului Mureș și Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

                      SECRETAR GENERAL 

                                   Paul Cosma 
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                REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Mureș nr.131/27 august 2020 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.  

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. 

În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile 
instituțiilor de cultură subordonate, autoritatea publică județeană a aprobat, prin 
HCJ nr.131 din 27 august 2020, nivelul taxelor și tarifelor percepute de aceste 
instituții. 

Prin adresele nr. 642/7.12.2020, 701/23.12.2020, 02/04.01.2021 și 14/12.01.2021 
depuse la Consiliul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu 
Mureș, solicită modificarea tarifelor unor categorii de bilete și abonamente 
aprobate, dar și introducerea unor noi categorii. Se precizează că această solicitare 
este determinată de adaptarea programelor și a modului de desfășurare a 
spectacolelor la situația actuală a pandemiei de Covid 19, prin introducerea unor 
modalități de lucru și difuzare a spectacolelor în sistem on-line.  

În aceste condiții, propunem spre aprobare modificarea și completarea punctului III 
Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș, urmând a avea conținutul cuprins 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

                                                                                                     PREŞEDINTE, 

                                                                                                   Péter Ferenc  

Nr. 2979/03.02.2021 
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Nr. 3067/3.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș  nr.131/27 august 2020 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.  

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. 

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. 

În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile 
instituțiilor de cultură subordonate, autoritatea publică județeană a aprobat, prin 
HCJ nr.131/27 august 2020 nivelul taxelor și tarifelor percepute de aceste instituții.  

Prin adresele nr.642/07.12.2020, 701/23.12.2020, 02/04.01.2021 și 14/12.01.2021 
depuse la Consiliul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” a 
solicitat, în urma unor analize efectuate asupra modului de sustinere a spectacolelor 
pe perioada pandemiei de Covid 19, modificarea, în sensul scăderii, a tarifelor unor 
categorii de bilete și abonamente, dar și introducerea unor categorii noi de bilete și 
abonamente, după cum urmează: 

Se solicită modificarea tarifelor pentru:                                  
Bilete la spectacole pentru adulți                                                    Aprobat    Propus 
- pentru copii, elevi, studenți și pensionari                                          9,00        5,00 
- pentru adulți                                                                                  36,00       20,00 
Scăderea tarifelor la biletele spectacolelor pentru adulți, este propusă a fi aprobată 
pentru a încuraja participarea la spectacolele teatrului, în momentul în care situația 
pandemică o va permite. 
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Se solicită introducerea unor noi categorii de bilete și abonamente, după cum 
urmează: 
- Bilet profesional – 5 lei – destinat elevilor și studenților din domeniul artelor 

teatreale; 
- Bilet de sponsor – 40 lei – reprezintă o categorie de bilete care poate fi 

achiziționată de acei spectatori care doresc să sprijine funcționarea Teatrului 
pentru Copii și Tineret Ariel; 

- Bilet de protocol –0 lei,  preț neafișat  public – reprezintă invitațiile acordate de 
instituție,  evidențierea distinctă a acestui tip de  bilet fiind necesară pentru 
cuprinderea acestuia în statisticile referitoare la numărul de spectatori. Precizăm 
că invitațiile  se dau la spectacolele în premieră, celor din breasla  actorilor (o 
invitație/familia actorului distribuit în spectacol), cadrelor din Universitatea de 
Arte sau Teatrul Național, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și 
Educație Artistică, precum și alte instituții cu care se colaborează, numărul 
aproximativ de invitații pentru un spectacol fiind de 50. 

- Abonament familial – 33 lei – reprezintă câte 3 bilete pentru copii și adulți, 
valabil pentru 3 spectacole/premiere pentru copii; 

- Abonament cu bilete la calup – 55 lei – reprezintă 5 bilete, pentru copii și adulți, 
pentru spectacolul sau spectacolele pentru copii alese de spectator; 

- Bilet pentru Spectacol Online – 15 lei/spectacol. Linkul spectacolului ales se 
poate accesa doar  de pe o singură adresă IP și poate fi vizionat de un număr 
nelimitat de ori pe parcursul a 24 de ore de la accesare; 

- Bilete sponsor – pentru Spectacole Online – 40 lei/spectacol.  Reprezintă o 
categorie de bilete care poate fi achiziționată, pentru spectacolele online, de 
acei spectatori care doresc să sprijine funcționarea Teatrului pentru Copii și 
Tineret Ariel; 

- Tarif pentru Spectacol Live Stream – 25 lei/spectacol. Linkul spectacolului LIVE 
Stream  se poate accesa doar de pe o singură adresă IP și poate fi vizionat doar o 
singură dată, doar la ora afișată în calendar. Video-ul Live Stream nu se poate 
derula înapoi sau înainte și nu se poate întrerupe. 

Solicitarea de a introduce noi categorii de bilete și abonamente, este determinată 
de adecvarea programelor și a modului de desfășurare a spectacolelor la situația 
actuală dar și de necesitatea introducerii unor modalități de lucru și difuzare a 
spectacolelor în sistem on-line.   

Față de considerentele arătate, propunem spre aprobare modificarea și completarea 
punctului III Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, urmând a avea conținutul 
cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
                                                                                       DIRECTOR EXECUTIV                                                             
     

                                                                                                                              Alin Mărginean    
 
 
 
 
Întocmit: consilier, Florentina Tanțoș 
Verificat: Șef Serviciu, Kádár Katalin 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la 

instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

 

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

Referatul de aprobare nr. 2979 din 3.02.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul de 

specialitate nr. 3067 din 3.02.2021 al Direcției Economice, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 67, alin. (1), lit. „b” și art. 68 alin. (2) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,ale art. 20 din OG nr. 

21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 

desfășurarea activității de impresariat artistic, ale art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3) din 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale,ale Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, precum și cele ale art. 173, alin. (1), lit. 

„d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare. 

În contextul reglementărilor legale mai sus indicate, ținând cont de situația pandemică 

actuală, respectiv de nevoia adaptării modului de desfășurare a spectacolelor prin 

introducerea unor modalități de lucru și difuzare a acestora în sistem on-line, precum și pe 

baza propriilor studii de piață,Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” a înaintat propuneri 

privind modificarea tarifelor și introducerea unor noi tarife pentru serviciile culturale 

oferite comunității județene în anul 2021, respectiv pentru perioada rămasă din stagiunea/ 

anul școlar 2020-2021, prezentate în anexa la proiectul de hotărâre. 

Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse,cu respectarea prevederilor legale se 

urmărește asigurarea surselor de venituri proprii, în vederea angajării și acoperirii în mare 

parte a cheltuielilor. 

   Nr. 3072/03.02.2021 

   Dosar nr. IX/B/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”din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în îndeplinirea atribuțiilor privind gestionarea 

serviciilor publice de interes județean, consiliile județene asigură, potrivit competențelor 

sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

județean privind cultura. 

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. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 

transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune publicarea 

acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției 

din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

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

impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o 

perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a 

primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 privind 

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

Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea     

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas – Șef serviciu 



ROMÂNIA Anexa
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

lei

Nr.
crt.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei )
Aprobat pentru 

stagiunea 
2020-2021

Propus pentru 
stagiunea 
2020-2021

1. Bilete la spectacole pentru copii:

- pentru copii, elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal), 
studenți și pensionari 9,00 9,00
- adulți 36,00 36,00

2. Bilete la spectacole pentru adulți:
- pentru copii, elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal), 
studenți și pensionari 9,00 5,00
- adulți 36,00 20,00

3. Abonament la spectacole pentru copii (3 spectacole/an școlar) 24,00 24,00
4. Abonament familial  pentru spectacile pentru copii (3 bilete copii și adulți) 33,00
5. Bilete la calup pentru spectacole pentru copii (5 bilete pentru copii și adulți) 55,00
6. Bilet sponsor 40,00

7. Bilet profesional (destinat elevilor și studenților din domeniul artelor teatreale) 5,00

8. Bilet spectacol Online 15,00

9. Bilet sponsor - pentru Spectacol Online 40,00

10. Bilet spectacol Online tip Live Stream 25,00

11. Bilet de protocol 0,00
12. Închiriere Sala de Spectacol (tarif în lei/oră)

1. Sala mare

15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

550 lei/oră

15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

550 lei/oră

2. Sala mică

15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

350 lei/oră

15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

350 lei/oră
3. Sala de conferințe 250 lei/oră 250 lei/oră

III. Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”

LISTĂ
cuprinzând taxele şi tarifele percepute pentru instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș

1
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