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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.
Conducerea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice prin adresa nr.
508/17.07.2017, anexată alăturat, solicită aprobarea prețurilor pentru produse de popularizare a
sitului arheologic Samizegetusa Regia, comercializate prin standurile proprii .
Prin adresa nr.408/19.07.2017, anexată alăturat, Conducerea Teatrului Dramatic ‘’ Ion
D.Sîrbu ’’ Petroșani, solicită aprobarea completării și modificării anexei nr.3, lit.J pct.2 și 3 la
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 cu tarife pentru stagiunea 2017 – 2018 care
se deschide din luna septembrie.
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.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA PROGRAME, PROGNOZE,
BUGET, FINANȚE
Nr.10567/24.07.2017
RAPORT DE SPECIALITATE

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.
Conducerea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice prin adresa nr.
508/17.07.2017, anexată alăturat, solicită aprobarea prețurilor pentru produse de popularizare a
sitului arheologic Samizegetusa Regia, comercializate prin standurile proprii .
Prin adresa nr.408/19.07.2017, anexată alăturat, Conducerea Teatrului Dramatic ‘’ Ion
D.Sîrbu ’’ Petroșani, solicită aprobarea completării și modificării anexei nr.3, lit.J pct.2 și 3 la
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 cu tarife pentru stagiunea 2017 – 2018 care
se deschide din luna septembrie.
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.

DIRECTOR EXECUTIV D.P.P.B.F.,
Dan Daniela Ioana
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
Prodan- Dubeștean Adina

Șef Serviciu Buget, Financiar Contabilitate,
Băbuț Lorita Amalia

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea și modificarea 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 2017
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Având în vedere expunerea de motive nr.10566/24.07.2017 la proiectul de hotărâre inițiat de
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora ;
Văzând:
- adresa Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice nr. 508/ 17.07.2017,
- adresa Teatrului Dramatic ‘’ Ion D.Sîrbu’’ Petroșani nr.408/19.07.2017
În conformitate cu prevederile:
- Art. 474 , art. 484, art. 486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi 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 ;
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 completează Litera C din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate
acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017, cu
punctele 7, 8 și 9, după cum urmează :
C.

Taxe pentru vizitarea monumentului
Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de
Munte

7.

Produse de popularizare a sitului arheologic Adaos comercial
Sarmizegetusa Regia comercializate prin
între

Serviciul Public de
Administrare a
Monumentelor
Istorice

8.

9.

standuri proprii a căror valoare de achiziție
este cuprinsă între 0 și 5 lei
Produse de popularizare a sitului arheologic
Sarmizegetusa Regia comercializate prin
standuri proprii a căror valoare de achiziție
este cuprinsă între 5,01 lei și 10 lei
Produse de popularizare a sitului arheologic
Sarmizegetusa Regia comercializate prin
standuri proprii a căror valoare de achiziție
este este mai mare de 10,01

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

Art.2 – Se modifică Litera J din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017, și va avea următorul
conținut:
Tarife Teatrul Dramatic
“ I. D. Sîrbu”
Spectacole la care participă grupuri organizate
1.
(minim 10 persoane)
2. Elevi, studenți, pensionari (excepţie premieră)
3. Bilete Loja oficială
4. Bilete categoria I-a Premieră
5. Bilete categoria I-a Alte spectacole
6. Bilete categoria II-a
7. Bilete de favoare
8. Abonament V.I.P.
9. Abonament premiere
10. Abonament clasic
Aprobarea plafonului pentru onorarii colaboratori
artistic, pentru cesiunea drepturilor de autor și a
drepturilor conexe în temeiul Legii nr.8/1996,
astfel:
- Pentru creatori (regizori, scenografi, light designer,
costumieri, dramaturgi, muzicieni, etc.)

J.

11.

Tarif/eveniment
10 lei
10 lei
35 lei
30 lei
25 lei
20 lei
5 lei
300 lei
250 lei
200 lei

Maxim 60.000 lei

- Pentru contracte drepturi de autor și drepturi
conexe-actori

Maxim 1.500
lei/reprezentație

- Pentru spectacole lectură

Maxim 1.500 lei

- Pentru invitați conferențiari la întâlnirile
„SpectActor”

Maxim 2.500 lei

Art.3 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 rămân
nemodificate.
Art.4 (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.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la _______ 2017
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