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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
din _____________2016 

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15.318/12.VIII.2016 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, 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.91 alin.(5) lit. (a) pct.4 și 10 și ale art.97 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea privind 
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, 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. (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. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                Avizat pentru legalitate                                                               
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 15.318/12.VIII.2016 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 
 

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. 

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. 

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. 

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 modificarea taxelor și 
tarifelor pentru activitățile prestate, ținând cont de nivelul indicelui de 
inflație, de prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, 
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precum și de gradul de realizare a veniturilor provenite din aceste 
activități. 

 

Prin adresa nr.14.647/03.08.2016 Muzeul Județean Mureș propune ca o 
parte din tarifele ce urmează să fie percepute în 2017 să rămână la nivelul 
aprobat pentru anul 2016 (pozițiile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 din Lista 
anexată cuprinzând taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură 
subordonate Consiliului Județean Mureș), motivându-și propunerea cu 
experiența anilor anteriori și cu comparația cu tarifele practicate de către 
alte muzee din țară cu același flux turistic. Alături de această propunere, 
Muzeul Județean propune includerea de tarife noi pentru vizitarea Parcului 
arheologic de la Călugăreni (poziția 8 din Lista anexată), Parc care include 
în acest moment două pavilioane în care sunt amenajate expoziții dedicate 
castrului și termelor, și care pot fi deja vizitate tot timpul anului, nu numai 
pe perioada ”Festivalului roman de la Călugăreni”. La pozițiile 5, 6 și 7 din 
Lista anexată s-au propus prețuri la bilete majorate pentru adulți și 
diminuate pentru copii, elevi, studenți, în vederea încadrării în prevederile 
Legii nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Prin adresa nr.14.712/04.08.2016, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” 
propune majorarea tarifului la biletele pentru adulți, acordarea unei 
reduceri de 50% la biletele pentru pensionari și acordarea unei reduceri de 
75% la biletele pentru elevi și studenți. De asemenea, instituția propune 
păstrarea tarifelor de închiriere la nivelul aprobat în stagiunea 2015-2016. 

Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, prin adresa nr.14.712/04.08.2016 
propune pentru stagiunea 2016-2017 majorarea prețurilor la biletele pentru 
adulți și păstrarea la nivelul aprobat în stagiunea 2015-2016 a biletelor 
pentru copii. De asemenea, instituția propune păstrarea tarifelor de 
închiriere și a prețului la abonamentele școlare la nivelul aprobat pentru 
stagiunea precedentă. 

Prin adresa nr.14.516/01.08.2016 Filarmonica de Stat propune diminuarea 
prețului la biletele pentru elevi și studenți, în vederea încadrării în 
prevederile Legii nr.1/2011, Legea educației naționale. De asemenea, 
instituția propune și instituirea de taxe noi pentru: 
- Concerte camerale extraordinare; 
- Recitaluri extraordinare; 
- Bilete la concerte lecție și educative. 
Aceste taxe noi ar putea avea ca urmare creșterea încasării veniturilor 
proprii ale instituției, în special datorită faptului că renumele național sau 
internațional al protagoniștilor concertelor și recitalurilor extraordinare 
este cel care atrage un număr mai mare de spectatori. 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, 
prin adresa nr.13.518/15.07.2016 propune majorarea unor taxe școlare 
percepute pentru anul școlar 2016-2017 cu 5% (pozițiile 1, 2, 3, 4, 7) de la 
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600 de lei la 630 lei și păstrarea celorlalte taxe la nivelul aprobat pentru 
anul școlar 2015-2016. 

 

Prin adresele nr.13.009/08.07.2016 și nr.12.954/07.07.2016 Redacția 
Revistei ”Vatra”, respectiv Redacția Revistei ”Lato” propun păstrarea 
prețului de vânzare al revistelor în anul 2017 la nivelul aprobat pentru anul 
2016.  

Față de considerentele mai sus arătate, ținând cont de faptul că prin 
dimensionarea taxelor propuse se urmărește asigurarea de venituri proprii 
ale unităților de cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV    
                                                            
Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 



ROMÂNIA Anexa
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

I. Muzeul Judeţean Mureş

Nr.
crt.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei ) Aprobat pentru 2016 Propus pentru 2017

1. Închiriere sala mare de spectacole /oră 1.000,00 1.000,00
2. Închiriere sala mică de spectacole /oră 400,00 400,00
3. Închirierea sălii de cor /oră 70,00 70,00
4. Închirierea holului mare a Palatului Culturii

- pînă la 4 ore pe zi 400,00 400,00
- peste 4 ore pe zi 650,00 650,00

5.
Vizitarea expoziţiei de bază din cadrul secțiilor: Științele Naturii, Etnografie și 
Artă Populară, expoziția de arheologie din Cetatea Medievală
- pentru adulţi 6,00 8,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 3,00 2,00
- pentru pensionari 3,00 3,00
- pentru persoane cu dizabilităţi gratuit gratuit
- abonament adulţi / lunar 16,00 16,00
- abonament acces studenţi 8,00 4,00
- abonament acces elevi 4,00 4,00
- abonament profesori 10,00 10,00
- taxă participare ateliere de lucru 10/lună 10/lună
- taxă participare atelier de lucru 5,00/ 1 atelier 5,00/ 1 atelier
- taxă închiriere sală conferinţă cu aparatură 150/oră 150/oră
- tarif vizitarea expoziţiilor temporare pentru adulţi 3,00 4,00
- tarif pentru vizitarea expoziţiilor temporare pentru elevi (învățământ 
preșcolar, primar, gimnazial și liceal) 2,00 1,00
- tarif vizitarea expoziţiilor temporare pentru pensionari, studenți 2,00 2,00
- tarif vizitarea expoziţiilor temporare pentru persoane cu dizabilități gratuit gratuit

6.
Vizitarea Palatului Administrativ, curte interioară, turn și expoziția organizată 
în turn:
- adulţi 6,00 8,00
- elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 2,00 2,00
- pensionari 2,50 2,50
- persoane cu dizabilităţi gratuit gratuit
- taxă ghidaj( de la 10 persoane în sus ) 25,00 25,00

7.
Vizitarea Sălii de Oglinzi, Secţiei de Artă, Secției de Istorie-Arheologie din 
clădirea Palatului Culturii:
- adulţi 12,00 12,00
- elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 6,00 3,00
- pensionari 6,00 6,00
- persoane cu dizabilităţi gratuit gratuit

8. Vizitarea Parcului arheologic de la Călugăreni, județul Mureș
- adulţi - 4,00
- elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți - 1,00

Nr.
crt.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei ) Aprobat pentru 2016 Propus pentru 2017

- pensionari - 2,00
- persoane cu dizabilităţi - gratuit

LISTĂ
cuprinzând taxele şi tarifele percepute de instituţiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
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9. Închirierea Sălii de Conferinţe din Cetatea Medievală 150,00/oră 150,00/oră
10. Taxă filmare/ zi

- amatori 10,00 10,00
- profesionişti 20,00 20,00
- evenimente speciale 50,00 50,00

11. Taxă fotografiere /zi
- amatori 5,00 5,00
- profesionişti 15,00 15,00
- evenimente speciale 30,00 30,00

12.
Referat de specialitate pentru obţinere aviz amplasare obiectiv eliberat de 
Direcția Județeană pentru Cultură, Patrimoniu Național
- pentru persoane fizice 60,00 60,00
- pentru persoane juridice 250,00 250,00

Nr.
crt.

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

stagiunea 
2015-2016

Propus pentru 
stagiunea 
2016-2017

1 Bilete spectacole realizate în mediul rural
- pentru adulţi 10,00 20,00
- pentru pensionari 5,00 10,00
- elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 5,00 5,00
- persoane cu dizabilităţi gratuit gratuit

2 Bilete spectacole realizate în mediul urban
- pentru adulţi 12,00 20,00
- pentru pensionari 5,00 12,00
- elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 5,00 5,00
- persoane cu dizabilităţi gratuit gratuit

3 Închiriere sală spectacole

- pentru spectacole, indiferent de gen 15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

600 lei/oră

15 % din încasări 
dar nu mai puțin de 

600 lei/oră
- pentru alte manifestări ( simpozioane, întâlniri de afaceri, ş.a.) 400,00 lei/oră 400,00 lei/oră

4. Închiriere autocar /km
- pentru grupuri elevi 4,20 4,20
- pentru grupuri artistice 4,30 4,30
- alte categorii 4,50 4,50

Nr.
crt.

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

stagiunea 
2015-2016

Propus pentru 
stagiunea 
2016-2017

1. Bilete la spectacole pentru copii:

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 7,00 7,00
- adulți 10,00 28,00

Nr.
crt.

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

stagiunea 
2015-2016

Propus pentru 
stagiunea 
2016-2017

2. Bilete la spectacole pentru adulți:
- adulți; 10,00 28,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 7,00 7,00
3. Abonament la spectacole pentru copii (3 spectacole/an școlar) 18,00 18,00

II. Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”

III. Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”
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4. 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 250,00 250,00

Nr.
crt.

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

stagiunea 
2015-2016

Propus pentru 
stagiunea 
2016-2017

1. Bilete la concerte simfonice:
- adulți; 20,00 20,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 10,00 5,00
- pentru pensionari; 10,00 10,00

2. Bilete la concerte simfonice extraordinare:
- adulți; 30,00 30,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 15,00 7,50
- pentru pensionari; 15,00 15,00

3. Bilete la recitaluri:
- adulți; 11,00 12,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 5,00 3,00
- pentru pensionari 5,00 6,00

4. Bilete la recitaluri extraordinare:
- adulți; - 20,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți - 5,00
- pentru pensionari - 10,00

5. Bilete la concerte camerale:
- adulți; 11,00 12,00
- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) 5,00 3,00
- pentru studenți, pensionari 5,00 6,00

6. Bilete la concerte camerale extraordinare:
- adulți; - 20,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți - 5,00
- pentru pensionari 10,00

7. Bilete la concerte lecție și educative - 5,00

Nr.
crt.

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

stagiunea 
2015-2016

Propus pentru 
stagiunea 
2016-2017

8.
Abonamente pentru concerte simfonice (35 de concerte) pentru următoarele 
categorii de locuri:
1. Locurile din lojă:
- pentru adulți; 500 500

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 250 125
- pentru pensionari; 250 250
2. Locurile de la balcon rândul I și parter rândurile I-X:
- pentru adulți; 400 400

IV. Filarmonica de Stat Tîrgu-Mureș
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- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 200 100
- pentru pensionari; 200 200
3. Locurile de la balcon rândurile II-VII și lateral, parter rândurile XI-XV și toate 
locurile de la galerie
- pentru adulți; 370,00 370,00

- pentru elevi (învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și studenți 185,00 93,00
- pentru pensionari 185,00 185,00

9. Abonamente pentru concerte lecție și educative (7 concerte) 32,00 32,00

Nr.
crt.

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

școlar
2015-2016

Propus pentru anul 
școlar

2016-2017

1.
Catedra de muzică (cu teorie și solfegii, istoria muzicii, estetică, ansamblu 
instrumental, ansamblu coral, inițiere folclor, corepetiție)
- Cantor bisericesc 600,00 630,00
- pentru canto (clasic, muzică ușoară, muzică populară), pian, vioară, chitară, 
chitară electrică, lăută, harpă, acordeon, instrumente de suflat, block flote, 
percuție, orgă electronică, violă, violoncel, contrabas, ș.a. cuprinse în planul 
de învățământ, inițiere armonie; 600,00 630,00
- pentru an de perfecționare - specializare; 600,00 630,00
- pentru  improvizație jaz și muzică ușoară; 600,00 630,00
- pentru an pregătitor la secțiile de muzică, inițiere în muzică. 600,00 630,00

2. Catedra de arte plastice (cu istoria artelor, estetică)
- pentru pictură, grafică, pictură decorativă, grafică pe calculator, sculptură, 
tapiserie, design vestimentar; 600,00 630,00
- pentru fotografie, design interior, scenografie, prelucrare computerizată de 
imagine; 600,00 630,00
- pentru an de perfecționare - specializare arte plastice; 600,00 630,00
- pentru an pregătitor la arte plastice, design vestimentar; 600,00 630,00
- iconografie. 600,00 630,00

3. Catedra de coregrafie (cu istoria dansului, estetică)
- pentru arta mișcării manechine (juniori și seniori) și perfecționare - 
specializare arta mișcării manechine, foto-model; 600,00 630,00
- pentru inițiere - arta mișcării manechine; 600,00 630,00
- pentru dans de societate, dans modern, balet clasic, balet contemporan, 
teatru - dans, stepp ritm, aerobic, dans popular - interpreți; 600,00 630,00

Nr.
crt.

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

școlar
2015-2016

Propus pentru anul 
școlar

2016-2017
- inițiere dans popular în oraș; 350,00 350,00

- pentru ani pregătitori la specialitățile: dans de societate, dans modern, balet 
clasic, balet contemporan, stepp ritm, aerobic, dans popular - interpreți; 600,00 630,00
- foto-model - bune maniere manechine; 600,00 630,00
- curs de recreere - dans popular adulți 600,00 630,00

4. Catedra de actorie (cu istoria teatrului, estetică)
- pentru actorie, actorie teatrul de păpuși - marionete; 600,00 630,00
- pentru an de perfecționare; 600,00 630,00
- pentru an pregătitor pentru actorie și teatru de păpuși - marionete. 600,00 630,00

5. Inițiere muzică și coregrafie pentru preșcolari 350,00 350,00
6. Dans de societate și bune maniere (curs de scurtă durată) - 6 luni) 360,00 360,00

V. Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș
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7. Artizanat 600,00 630,00

8. 

Secții externe de artă populară (cusut, țesut, cioplit în lemn, cojocărit, arta 
metalului), inițiere dans popular, ansamblu vocal și instrumental, ansamblurile, 
formațiile și trupele școlii (fără taxe școlare) (fără taxe școlare)

9. Taxa de admitere 60,00 60,00
10. Taxa pentru examene - restante 60,00 60,00
11. Taxa pentru eliberarea diplomei 55,00 55,00
12. Taxa pentru pregătire - exersat/oră

- cu asistență de specialitate; 20,00 20,00
- fără asistență de specialitate. 10,00 10,00

13. Alte activități:
- Școala de vară 225,00/săptămână 225,00/săptămână
- Workshop-uri (coregrafie, arte vizuale, muzică, teatru, artă populară) 50,00/2 zile 50,00/2 zile
- Taxă de intrare pentru spectacol la secția Școala Populară de Arte:
- pentru adulți; 10,00 10,00
- pentru elevi. 10,00 2,50

Nr.
crt.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei ) Aprobat pentru 2016 Propus pentru 2017

1. Preţul unui exemplar- revistă 10,00 10,00

Nr.
crt.

Denumirea serviciului prestat/tarif/taxă ( lei ) Aprobat pentru 2016 Propus pentru 2017

1. Preţul unui exemplar- revistă 8,00 8,00

VII.Redacţia Revistei Lato

VI. Redacţia Revistei Vatra

Copii și tinerii din județul Mureș care beneficiază de măsuri de protecție specială, astfel cum sunt definite de dispozițiile Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt scutiți de plata taxei școlare. 
Taxele stabilite pentru anul școlar 2016-2017 se încasează în tranșe semestriale. Perceperea taxelor școlare se poate face și pe ora 
de curs, în cuantum calculat prin raportarea taxei aprobate la numărul de ore prevăzut în structura anului școlar.
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