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Una dintre atribuțiile Consiliului Județean prevăzute în Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare, este aceea de a stabili impozite și
taxe, în condițiile legii.
Astfel, în baza dispozițiilor Titlului IX ”Impozite și taxe locale” al Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.27 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, taxele locale se aprobă de
consiliile județene, potrivit competențelor acestora, în limitele și în condițiile legii, acestea constituind
venituri proprii ale bugetului propriu al județului Hunedoara. De asemenea pentru funcționarea unor
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice sau juridice, Consiliile Județene pot
aproba taxe speciale și pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru
vizitarea muzeelor, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Prin adresa nr.320/14.05.2018, anexată alăturat, Conducerea Serviciului Public de Administrare
a Monumentelor Istorice , solicită modificarea anexei nr.3, litera C punctul 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.275/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe
asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul 2018.
Conducerea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva prin adresa nr. 1809/26.03.2018,
anexată alăturat, solicită modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.275/2017 privind
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența
Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul 2018, în sensul diferențierii unor taxe litera E
punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la nivelul Muzeului Civilizației Dacice si Romane pentru anul 2018, în
funcție de obiectivele istorice și culturale aflate în administrare.
Față de considerentele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre
pe care il supunem spre dezbatere și aprobarea Consiliului Județean, astfel cum acesta a fost
elaborat și redactat.
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În conformitate cu prevederile art.474, art.484 și ale art.486 din Legea nr.227/2015 privind
codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art.27 și art.30 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, taxele locale se
aprobă de Consiliile Județene, potrivit competențelor acestora, în limitele și în condițiile legii. De
asemenea pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice sau
juridice, Consiliile Județene pot aproba taxe speciale și pot institui taxe pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, pentru vizitarea muzeelor, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și
altele asemenea.
Prin adresa nr.320/14.05.2018, anexată alăturat, Conducerea Serviciului Public de
Administrare a Monumentelor Istorice , solicită modificarea anexei nr.3, litera C punctul 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.275/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor
precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în
anul 2018.
Conducerea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva prin adresa 1809/26.03.2018,
anexată alăturat, solicită modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.275/2017 privind
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența
Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul 2018, în sensul diferențierii unor taxe litera E
punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la nivelul Muzeului Civilizației Dacice si Romane pentru anul 2018, în
functie de obiectivele istorice și culturale aflate în administrare.
În conformitate cu prevederile art.24 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice
nr.311/2003, republicată, în cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, prețurile și tarifele
pentru serviciile oferite sunt stabilite de conducerea acestora și aprobate de autoritatea în a cărei
subordine se află, conform dispozițiilor legale în vigoare.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.21, alin.3 și 4 din Legea nr.448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Muzeul Civilizației

Dacice și Romane are obligația să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la obiectivele de
patrimoniu și turistice.
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.3 lit.c din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean stabilește
impozite și taxe, în condițiile legii.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa
Consiliului Judeţean Hunedoara,
aplicabile în anul fiscal 2018
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Având în vedere expunerea de motive nr.
/
la proiectul de hotărâre inițiat de
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora ;
Văzând:
- adresa Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva nr. 1809/ 26.03.2018,
- adresa Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice nr.320/14.05.2018,
În conformitate cu prevederile:
- Art. 474 , art. 484, art. 486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 24 alin (2) din Legea Muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
- Art. 21, alin.3 și 4 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, Muzeul Civilizației Dacice și Romane are obligația să faciliteze
accesul persoanelor cu handicap la obiectivele de patrimoniu și turistice ;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3) lit.c și art. 97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se modifică Anexa nr.3 litera C punctul 1 la Hotarârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.275/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate
acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018, pentru
perioada 01 iulie- 30 septembrie 2018, restul taxelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.275/2017, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2018 rămân neschimbate.
Art. 2 – Se modifică Anexa nr.3 litera E punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la Hotarârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.275/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe
asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018.

C.

1.

E.

Taxe pentru vizitarea monumentului istoric
Sarmizegetusa Regia- Grădiștea de Munte
Taxă
vizitare
monument
Sarmizegetusa Regia

istoric 5,00 lei /persoană
pentru copii,
elevi,studenți și
pensionari
14,00 lei /
persoană pentru
adulți perioada 1
iulie- 30
septembrie
Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor
arheologice

1.

Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad

2.

Complexul de Monumente de la Ţebea

3.

Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş

Serviciul Public
de Administrare
a Monumentelor
Istorice

Muzeul
Civilizaţiei
Dacice
şi
Romane
Hunedoara
Deva
2,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
10,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
2,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
10,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
2,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
10,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10
11
12
13
14
15

2,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
10,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie
2,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
10,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
Magna Curia
4,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
20,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
Secţia de Arheologie Sarmizegetusa
4,00 lei - elevi, studenți, pensionari și
persoane adulte cu handicap mediu
și uşor
14,00 lei – adulţi
Copilul cu handicap precum și
persoana care îl insoțește beneficiază
de gratuitate
Adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl
însoțește beneficiază de gratuitate
Taxa de fotografiere
15,00 lei - persoane fizice
20,00 lei - persoane juridice
Tarife filmare
35,00 lei – persoane fizice
50,00 lei – persoane juridice
Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor 150,00 lei
de evaluare teoretică
Tarife fotografiere documente
2,00 lei/pagină
Tarif coală ierbar
5,00 lei
Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane
50,00 lei
Taxă închiriere audio-book și touch screen
50,00 lei
Taxă fotocopiere documente
2,00 lei/pagină
Complexul Memorial Aurel Vlaicu

16

Tarif servicii cercetare arheologică :
- supraveghere arheologică ,
- săpătură arheologică ,

50,00 lei/oră – personal de
specialitate
35,00 lei/oră – personal auxiliar

17

Tarif întocmire Raport evaluare teoretică

18

Tarif servicii întocmire studii istorice

30,00 lei/oră – personal de
specialitate
50,00 lei/oră – personal de
specialitate
30,00 lei/oră – personal auxiliar

19

Taxă închiriere spațiu expozițional

-

20

„ Bilet unic de vizitare ” valabil în anul 2018, pentru următoarele obiective :
- Expoziția de Istorie Locală și Etnografie
Brad ;
- Complexul de Monumente de la Țebea ;
- Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criș
- Complexul Memorial Aurel Vlaicu ;
- Secția de Etnografie și Artă populară Orăștie
- Palatul “ Magna Curia ”și Secția de
Arheologie Sarmizegetusa ;

50,00
persoană
adultă

21

Produse de popularizare a patrimoniului
muzeal prin standuri proprii a căror valoare de
achiziție este cuprinsă între 0 și 5 lei
Produse de popularizare a patrimoniului
muzeal prin standuri proprii a căror valoare de
achiziție este cuprinsă între 5,01 lei și 10 lei
Produse de popularizare a patrimoniului
muzeal prin standuri proprii a căror valoare de
achiziție este mai mare de 10,01 lei

Adaos
comercial între
0 și 200%
Adaos
comercial între
0 și 150%
Adaos
comercial între
0 și 100%

22

23

25,00 lei/zi
lei/

Art. 2(1) – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara şi se
comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT :
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Mariana Daniela Bîrsoan

Deva, la _______ 2018

