
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                  PROIECT  

                  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.400/29.12.2016 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la 

bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate 

 

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

- raportul nr....................... al Direcţiei economice, buget pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.400/29.12.2016 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale 

pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi 

la bugetul instituţiilor subordonate; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 - prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr.846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 12, alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin. (2) lit. „c” din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

 - prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3) lit. „c”, din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 În temeiul art. 97, alin (1) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1), lit „c”  din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.400/19.12.2016 privind 

aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la bugetul local al 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Centrul Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa, şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, care o va comunica celor 

interesaţi.    

 

 

                 AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE    

           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDETULUI 

     dr.jr. Alexandru OPREA                          dr. Ivan Vasile IVANOFF  
       

 

 

 

Nr........ 

Data:  
 



 

 

                                                                                               ANEXA nr. 10 la HCJD nr.             /2017 
 

TAXE 

practicate de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 

 

 

 
 

Şcoala Populară de Artă 

                                                                                                                                              -lei/an- 

Denumire disciplina Taxă perioada 

01.10.2016-30.06.2017 

Taxă perioada 

01.10.2017-30.06.2018 

Canto clasic-muzica uşoară 460 460 

Canto muzică populară 460 460 

Pian 440 440 

Acordeon 440 440 

Chitară 440 440 

Orgă 440 440 

Vioară 440 440 

Dans popular şi de societate 376 400 

Dans modern 376 400 

Pictură/grafica 376 400 

Pictură pe sticlă 376 400 

Design vestimentar 376 400 

Actorie 376 400 

Film animaţie 376 400 

Taxa inscriere 38 40 

Taxa eliberare diploma 38 40 
*Gratuităţi la taxa de şcolarizare: 

-100% copiii instituţionalizaţI şi copiii salariaţilor Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa; 

-20% fraţi şi surori care frecventează rchestra două cursuri ale şcolii de arte; 

-20% a taxei scolare cu valoarea cea mai mare, persoana care frecventeaza rchestra doua cursuri ale scolii de arta 

-50% persoanele ale căror venituri familiale nu depăşesc 250 de lei pe membru.  

 

Orchestra simfonică“Muntenia” 

                                                                                                                                                 -lei- 

Denumire Tarif 

Bilet concert extraordinar cu valoare întreagă 80 

Bilet concert extraordinar cu valoare redusă 50 

Bilet spectacol cu valoare întreagă 15 

Bilet spectacol cu valoare redusă 10 

Bilet pentru concerte educative 5 

Abonament lunar cu valoare întreagă 35 

Abonament lunar cu valoare redusă 20 

Abonament trimestrial cu valoare întreagă 100 

Abonament trimestrial cu valoare redusă 55 
*Abonamentele cu valoare redusă sunt pentru elevi, studenţi şi pensionari. Pentru grupurile de elevi, studenţi, pensionari 

individuali există prevederi de reducere a acestor tarife cu 50% 

 

 

 

 



 

 

 

Închirierea Orchestrei simfonice “Muntenia” 

 

          -lei/program/concert 

Denumire Tarif 

Închiriere cvartet 1000 

Închiriere cvintet 1200 

Închiriere orchestra de cameră “Muntenia” 4500 

Închiriere orchestra de filarmonică “Muntenia” 9000 
*Ttarifele propuse reprezintă nivelul minim, acestea putând fi negociate în funcţie de cerinţele beneficiarului 

 

 

Ansamblul  folcloric  “Chindia”                                                                                                                       
                              -lei/eveniment- 

Denumire Tarif 

Închiriere ansamblul folcloric 3000 

Taxă închiriere scenă 2000 

Închiriere echipament sonorizare 500 

Inchiriere, pachet-orchestră şi scenă,sonorizare 

gratuit 

5000 

*La tarif de închiriere scenă se adaugă cheltuielile de transport de 2,50 lei/Km + TVA 
 

 

Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale-Compartiment Documentare 

-lei/-        

Denumire Tarif 

Copiere documente xerox 2 lei/pagină 

Imprimare documente din baza de date 1,15 lei/pagină 

Căutare acte în arhivă 5 lei/zi la un numar maxim de 15 dosare 

Taxă participare proiect cultural “Să să ştii mai 

multe, să fii mai bun” 

10 lei/copil 

Taxă participare tabără creaţie 30 lei/copil 

Taxă participare ateliere meşteşuguri 

tradiţionale 

100 lei/modul/pers 

Taxă atestare meşter popular 150 lei /atestat/pers 

 

 

Alte taxe şi tarife 
                       -lei- 

Denumire Tarif 

Închirierea de spaţii 27 lei/ora 

Participarea la târgurile organizate de CJCD 100 lei/eveniment 

Tarif închiriere autocar 33 locuri 5 lei/km(inclusiv TVA) 
*Taxele şi tarifele propuse reprezintă nivelul minim, acestea putând fi negociate în funcţie de cerinţele beneficiarului 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET 

Nr. ........../..............2017    

 

         APROBAT, 

                  PREŞEDINTE 

           Dr.jr. Alexandru Oprea 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.400/29.12.2016 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la 

bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate 

 

În vederea asigurării continuităţii ofertei culturale muzicale în rândul publicului larg, prin atragerea 

acestuia la un număr cât mai mare de spectacole şi concerte, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 

prin referatul de specialitate nr.300/01.02.2017, înregistrat la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub 

nr.2769/01.02.2017, propune introducerea unor tarife pentru concertele extraordinare susţinute de 

Orchestra Simfonică „Muntenia”,astfel : 
- Bilet concert extraordinar cu valoare întreagă  = 80 lei 

- Bilet concert extraordinar cu valoare redusă  = 50 lei 
În încercarea de a ilustra atât folclorul muzical dâmboviţean cât şi pe cel coregrafic, de o valoare deosebită, 

la concertele pe care le va susţine Ansamblul folcloric Chindia ,vor participa şi un numar de 6-8 perechi 

dansatori. Acest lucru va genera costuri suplimentare , ceea ce va determina creşterea tarifului de închiriere a 

respectivului ansamblu folcloric de la 2000 lei la 3000 lei, respectiv majorarea tarifului pentru închiriere, 

pachet-orchestră şi scenă, sonorizare gratuită, de la 4000 lei la 5000 lei . 

Prin acelaşi referat, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa propune majorarea tarifului perceput 

pentru închirierea autocarului de 33 locuri de la 3,5 lei/km (inclusiv TVA) la 5 lei/km (inclusiv TVA), 

având în vedere structura cheltuielilor directe şi indirecte privind exploatarea autocarului aflat în 

dotarea instituţiei. 

Potrivit Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu 

modificările şi completarile ulterioare, proiectul de hotărâre a fost afişat pe prima pagină a site-ului 

propriu, în vederea informării publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică 

referitoare la elaborarea acestui proiect de hotărâre. 

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal, înaintăm Consiliului Judeţean Dâmboviţa, spre analiză şi aprobare 

proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

nr.400/29.12.2016 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se 

constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor 

subordonate . 

 

                                                            Director executiv 

                                                       ec. Demenescu Mariana  

 

 

                                                                            Compartiment impozite, 

                                                                             taxe şi creanţe bugetare                                                                                           

                                                                                             ec. Leotescu Corina  

    


