
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     PROIECT  

                  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.329/29.10.2015 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, care se constituie venituri la 

bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate 
 

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

- raportul nr.3029/II/B/10.02.2016 al Direcţiei economice, buget pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi 

tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate; 
 - prevederile Legii nr.227/10.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

- prevederile Ordin nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 

ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă 

şi de canalizare; 

 - 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.  Începând cu data prezentei, articolul „Orchestra simfonică Muntenia” din Anexa 

nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi 

tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate, se modifică şi va avea următorul 

conţinut : 
 

                                                                                                                                          -lei- 

Denumire Taxă 

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 

*Pentru grupurile de elevi, studenţi, militari în termen, pensionari individuali există prevederi de reducere a acestor tarife cu 50% 



 
 

Art.2.  Începând cu data prezentei, punctele 1, 2 şi 4 din Anexa nr.15 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa nr.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 

2016, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul 

instituţiilor subordonate, se modifică şi vor avea următorul conţinut : 

1. Tarif de branşare la reţeaua de apă/racordare la reţeaua de canalizare = 24,00 lei (fără TVA) 

2. Tarif de rebranşare la reţeaua de apă/racord canalizare = 24,00 lei (fără TVA) 

4. Tarif de sigilare aferent sistării furnizării serviciului de alimentare cu apă /serviciului de  

canalizare = 24,00 lei (fără TVA) 
 

 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Centrul Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa, Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Serviciul 

administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, care o va comunica celor interesaţi.  

  

 

 

       AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE    

               PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDETULUI 

   conf. univ dr. Adrian ŢUŢUIANU                          dr. Ivan Vasile IVANOFF  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nr._________ 

Data ________________ 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET 

Nr. 3029 /II/B/10.02.2016    

 

 

RAPORT 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

nr.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, 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.306/09.02/2016 propune introducerea unor abonamente 

lunare/trimestriale la spectacolele şi concertele susţinute de Orchestra Simfonică „Muntenia”,astfel : 

- Abonament lunar cu valoare întreagă                35 lei 

- Abonament lunar cu valoare redusă                  20 lei 

- Abonament trimestrial cu valoare întreagă      100 lei 

- Abonament trimestrial cu valoare redusă          55 lei 

La fundamentarea acestor tarife s-au avut în vedere tarifele aprobate prin HCJD nr.329/2015 la 

biletele de intrare la concertele susţinute de Orchestra Simfonică „Muntenia”, de 15 lei pentru un 

bilet cu valoare întreagă, respectiv 10 lei pentru bilet cu valoare redusă .  

Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa prin nota de 

fundamentare nr.515/11.02.2016 propune introducerea unor tarife pentru serviciul de canalizare, 

deoarece în perioada octombrie – decembrie 2015  au fost preluate staţiile de epurare din localităţile 

Dobra şi Voineşti iar în cursul anului 2016 se vor mai prelua şi staţiile de epurare de la Raciu şi 

Vişineşti . În această situaţie, Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare 

Dâmboviţa va percepe următoarele tarife pentru racordurile individuale de canalizare : 

-Tarif de racordare la reţeaua de canalizare = 24,00 lei (fără TVA) 

-Tarif rebranşare racord canalizare =24,00 lei (fără TVA) 

-Tarif de sigilare aferent sistării furnizării serviciului de canalizare = 24,00 lei (fără TVA) 

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.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, care se 

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

subordonate . 

 

                                                            Director executiv 

                                                       ec. Natalia Ceptureanu  

 

 

 

 

                                                                           Compartiment impozite,taxe şi creanţe bugetare

                                                                                          ec. Leotescu Corina  

          


