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                                                                                                                  ANEXA nr.10 

              la HCJD nr.             /2016 

 

                                                                          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 14rchestra1414 două cursuri ale şcolii de arte; 

-20% a taxei scolare cu valoarea cea mai mare, persoana care frecventeaza 14rchestra1414 doua cursuri ale scolii de 

arta 

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

 

Orchestra simfonică“Muntenia” 

                                                                                                                                                 -lei- 

Denumire Taxă 

Bilet spectacol cu valoare întreagă 20 

Bilet spectacol cu valoare redusă 15 

Bilet spectacol cu valoare redusă, pentru copii 5  

Abonament 10 concerte cu valoare întreagâ 150 

Abonament 10 concerte cu valoare redusâ 100 
*Pentru grupurile de elevi,studenţi, pensionari individuali există prevederi de reducere a acestor tarife cu 50% 
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Închirierea Orchestrei simfonice “Muntenia” 

          -lei/program/concert 

Denumire Taxă 

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 Taxă 

Închiriere ansamblul folcloric 2000 

Taxă închiriere scenă 2000 

Închiriere echipament sonorizare 500 

Inchiriere, pachet-orchestră şi scenă,sonorizare 

gratuit 

4000 

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

 

Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale-Compartiment Documentare 

-lei/-        

Denumire Taxă 

Copiere documente xerox 0,25 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 Taxă 

Închirierea de spaţii 27 lei/ora 

Participarea la târgurile organizate de CJCD 100 lei/eveniment 

Tarif închiriere autocar 33 locuri 3,5 lei/km(inclusiv TVA) 
*Taxele şi tarifele propuse reprezintă nivelul minim, acestea putând fi negociate în funcţie de cerinţele 

beneficiarului 


