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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului 

Județean Prahova pentru anul fiscal 2018 

 

 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Prahova; 

- Raportul  nr. 23163/13.11.2017  al Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, 

Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism; 

- art. 68 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 486, alin (1) şi art. 487  din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-  art. 24, alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 20 din OG nr.21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 16 din OUG nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

- în temeiul art.  91, alin. (5), lit. ”a”, pct.4 şi 10 şi ale art. 97, alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

 Art. 1. Se aprobă taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova, pentru anul fiscal 2018, conform anexei nr. 1 

 Art. 2. Se aprobă taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Județean de Științele 

Naturii Prahova, pentru anul fiscal 2018, conform anexei nr. 2 

         Art. 3. Se aprobă taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Județean de Artă Prahova 

,,Ion Ionescu Quintus”, pentru anul fiscal 2018, conform anexei nr. 3 

         Art. 4. Se aprobă taxele pentru activităţile prestate de Centrul Județean de Cultură 

Prahova, pentru anul fiscal 2018,  conform anexei nr. 4 



         Art. 5. Sunt scutite de plata taxelor de vizitare a muzeelor cuprinse în anexele nr. 1-3 la 

prezenta Hotărâre:  

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de 

război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul – lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, 

familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 

aflate în dificultate, în condiţiile legii. 

         Art. 6. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va aduce la cunoştinţă 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR 

                   Hermina Adi Bîgiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti_______________ 

 

Nr.__________________ 

 



ROMÂNIA                                                                                                  Anexa nr. 1 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                            La Hotărârea nr._________  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       Din_______________ 

 

 

privind aprobarea taxelor pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova,  

pentru anul fiscal 2018 

 

1. Pentru muzeele: 

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești; 

- Muzeul Ceasului “Nicolae Simache” Ploiești: 

o taxă de vizitare  - 8 lei/vizitator  

 8 lei / vizitator indiviual sau în grup - adulți; 

 2 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi,studenți; 

 4 lei / vizitator indiviual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluției; 

o taxă de ghidaj: 

 10 lei – la solicitarea vizitatorilor individuali; 

o Taxă pentru parteneriat educațional-școlar: 

 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului; 

 5 lei/elev/modul –la sediul beneficiarului ; 

o Taxă pentru  ateliere de creație/lucru 

 10 lei/copil/zi 

2. Pentru muzeele: 

- Muzeul memorial “Nichita Stănescu” Ploiești; 

- Muzeul memorial “Paul Constantinescu” Ploiești; 

- Muzeul  “Casa de târgoveț din sec.XVIII-XIX” Ploiești; 

- Muzeul  “I L Caragiale” Ploiești; 

- Muzeul memorial “Constantin și Ion Stere ” Bucov; 

- Muzeul “Casa Domnească” Brebu; 

- Muzeul “Conacul Bellu” Urlați; 

- Muzeul „Foișorul Conacul Bellu” Urlați; 

- Muzeul memorial “Cezar Petrescu ” Bușteni; 

- Muzeul  “Crama 1777 ” Valea Călugărească; 

- Muzeul sătesc  Sângeru; 

- Muzeul  Conacul “Pană Filipescu” Filipeștii de Târg; 

o taxă de vizitare  - 8 lei/ vizitator: 

 8 lei / vizitator indiviual sau în grup - adulți; 

 2 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi,studenți; 

 4 lei / vizitator indiviual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluției; 

o taxă de ghidaj: 

 5 lei – la solicitarea vizitatorilor individuali; 

  



o Taxă pentru parteneriat educațional-școlar: 

 3 lei/elev/modul – la sediul muzeului; 

 5 lei/elev/modul –la sediul beneficiarului ; 

o Taxă pentru  ateliere de creație/lucru 

 6 lei/copil/zi 

3. Pentru muzeele: 

- Complexul muzeal ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte  (Muzeul memorial 

“Nicolae Iorga”, Muzeul etnografic  al Văii Teleajenului, Muzeul de artă 

religioasă): 

o taxă de vizitare  - 16 lei/ vizitator: 

(*două muzee -8 lei x 2 = 16 lei vizitator ; gratuit al 3-lea muzeu) 

 16 lei / vizitator indiviual sau în grup - adulți; 

 4 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi,studenți; 

 8 lei / vizitator indiviual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluției; 

o taxă de ghidaj: 

 5 lei – la solicitarea vizitatorilor individuali; 

o Taxă pentru parteneriat educațional-școlar: 

 3 lei/elev/modul – la sediul muzeului; 

 5 lei/elev/modul –la sediul beneficiarului ; 

o Taxă pentru  ateliere de creație/lucru: 

 6 lei/copil/zi 

4. Alte taxe – percepute în toate muzeele subordonate: 

o taxă de studiu în biblioteca documentară: 

 5 lei/oră; 

 Xerox : 0,5 lei/pagA4; 1 leu/pag.A3; 

o taxă documentare – patrimoniul muzeal: 

 20 lei/oră; 

o taxă fotografiere – în expoziții: 

 25 lei/piesă; 

 50 lei/ sală; 

o taxă filmare – în expoziții: 

 100 lei/oră – ziua; 

 200 lei/oră – noaptea; 

o taxă evenimente : 

 50 lei/ora – sala mică - la sediul central al Muzeului județean de istorie și 

arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr 10; 

 100 lei/oră –sala mare   - la sediul central al Muzeului județean de istorie 

și arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr 10; 

 50 lei/oră –sala- la sediul celorlalte muzee subordonate; 

 150 lei – fotografiere evenimente - la sediul central al Muzeului județean 

de istorie și arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr 10; 

 100 lei   – fotografiere evenimente  - la sediul celorlalte muzee 

subordonate. 

  



 

ROMÂNIA                                                                                 Anexa nr. 2 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                             La Hotărârea nr._________  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        Din_______________ 

 

 

privind aprobarea taxelor pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova,  

pentru anul fiscal 2018 

 
Secţia Muzeul “Omului” Ploieşti: 

Taxă de vizitare  

8 lei/pers. individual; 

6 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane), pretul include si ghidajul;  

6 lei/pers. pentru copii, elevi, studenti, militari;  

Taxă pentru lecţii din cadrul parteneriatelor şcolare  

5 lei/copil, elev pentru participarea la lectii si alte activitati didactice si educative organizate de muzeu; 

6 lei/pers. pentru participare la cercurile pedagogice organizate in muzeu;  

70 lei pentru realizarea de caiet prezentare lectii + CD foto (la cel putin 5 lecţii şi la solicitarea cadrelor 

didactice in cadrul programului Vreau să stiu) 

Taxă foto/video 

10 lei/pers. pentru fotografierea exponatelor;  

100 lei/ora pentru fotografieri profesionale în scop privat a exponatelor;  

Sectia “Acvariu” Ploieşti: 

Taxă de vizitare  

5 lei/pers  individual  

3 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane);  

Secţia „Gradina Botanică” Bucov  

Taxă de vizitare  

5 lei/pers individual 

3 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane) 

Taxă foto/video 

10 lei/pers. pentru fotografierea exponatelor;  

100 lei/ora pentru fotografieri profesionale in scop privat a exponatelor cu aprobarea prealabila a 

managerului institutiei. 

Secţiile din Judeţ:  

 Secţia Muzeul „Văii Teleajenului” Vălenii de Munte  

 Secţia Muzeul "Rezervaţiei Bucegi" Sinaia 

 Secţia Muzeul "Flori de mină" Cheia 

 Secţia Muzeul „Francisc Rainer” Cheia 

 Muzeul „Sării” Slănic 

Taxă de vizitare  

5 lei/pers  individual  

3 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane); 

Taxa aparatura VR Multimedia Muzeul Sarii Slanic: 

5 lei/pers. individual 

Taxă foto/video 

10 lei/pers. pentru fotografiere amator a exponatelor;  

100 lei/pers. pentru fotografieri profesionale in scop privat a exponatelor;  

10 lei/pers. pentru filmare amator a exponatelor 

100 lei/ora pentru filmari profesionale in scop privat a exponatelor cu aprobarea managerului institutiei. 

 Muzeul Petrolului – Ploieşti 

Taxă de vizitare  



6 lei/pers  individual  

4 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane); copii,studenti, elevi. 

Taxă foto/video 

10 lei/pers. pentru fotografiere amator a exponatelor;  

100 lei/pers. pentru fotografieri profesionale in scop privat a exponatelor;  

10 lei/pers. pentru filmare amator a exponatelor 

100 lei/ora pentru filmari profesionale în scop privat a exponatelor cu aprobarea managerului instituţiei. 

 

Gratuit pentru următoarele categorii de persoane: 

Persoanele cu dizabilităţi, persoanele defavorizate, copiii cu vârsta până la 3 ani şi cei din centrele de 

plasament şi persoanele care posedă legitimaţie „ICOM”   

 

 



ROMÂNIA                                                                                        Anexa nr. 3 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                     La Hotărârea nr._________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                Din_______________ 

 

privind aprobarea taxelor pentru Muzeul Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu 

Quintus”, pentru anul fiscal 2018 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu oferit Tarif 

1. Vizitare standard-adult 

Vizitare grup –adult 

8 lei/persoană 

4 lei/persoană 

2. Vizitare individual/ grup-pensionari pe bază de „cupon de pensie” 2 lei/persoană 

3. Vizitare elev, student-cursuri la învăţământ de zi (pe baza carnetului care atestă frecventarea unei 

forme de învăţământ acreditate), inclusiv pentru grupurile organizate formate din aceste categorii 

de vizitatori. 

2 lei/persoană 

4. Vizitare individual pentru: 

- preşcolari; 

- persoane cu handicap şi insoţitori; 

- însoţitori – cadre didactice ale grupurilor de copii; 

- elevi şi studenţi care urmeaza profilul de învăţământ Arte Plastice; 

- posesori ai cardurilor ICOM; 

- delegaţii oficiale precum şi delegaţii cu caracter cultural, cu aprobarea Consiliului Judeţean 

Prahova , în limita programului de funcţionare al muzeului; 

 - membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România; 

 - angajaţii reţelei muzeale; 

 - angajaţii Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din România; 

gratuit 

5. Taxa ghidaj individual/grup 

- în limba română 

- în limbă străină 

 

20 lei 

30 lei 

6. Taxa de fotografiere amatori (pentru uz personal, fără trepied şi fără blitz) 50 lei/persoană 

7. Taxa de fotografiere profesionişti prin contract  

8. Taxă filmare amatori (pentru uz personal) 50 lei/persoană 

9. Taxă filmare profesionişti prin contract 

10. Închiriere spaţiu pentru organizarea unor evenimente private de către persoane fizice (pentru uz 

personal) în holul Muzeului de Artă Ploieşti şi în Sala cu pianul - maxim 17 persoane  

260 lei/oră 

11. Lecţii de educaţie plastică desfăşurate în cadrul parteneriatelor încheiate cu structuri (grupe/clase 

de preșcolari/elevi) din cadrul unităţilor de învăţământ – la sediul muzeului 

4 lei/persoană 

12. Lecţii de educaţie plastică desfăşurate în cadrul parteneriatelor  încheiate cu structuri(grupe/clase 

de preșcolari/elevi) din cadrul unităților de învăţământ – la sediul instituţiei de învăţământ 

5 lei/persoană 

13. Lecţii de educaţie plastică adresate copiilor cu vârsta de peste 6 ani în cadrul programului 

„Vacanţa la muzeu” desfăşurat în perioada de vară la sediul muzeului  

20 lei/ 

săptămână/copil 

14. Ateliere de creație și activități de pedagogie muzeală desfășurate în cadrul unor contracte 

încheiate cu unitățile de învățământ pe perioada anului școlar (4 ședințe/lună) - la sediul 

instituţiei de învăţământ 

3 lei/ 

ședință/copil 

15. Prelegeri însoțite de proiecții video  4 lei/persoană 

16. Închiriere sală pentru organizare de festivități si evenimente social-culturale și/sau educative cu 

persoane juridice de drept public 

250 lei/ oră 

17.  Alte evenimente cu specific diferit  prin contract 

 



 

 



ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 4 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                               La Hotărârea nr._________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            Din_______________ 

 

privind aprobarea taxeor pentru Centrului Județean de Cultură Prahova, 

pentru anul fiscal 2018 

Nr. 

Crt. 

Denumire U.M. Taxă 

 

observatii 

1. Taxele practicate în cadrul Şcolii Populare de Arte  

1.1 Cursuri/extracursuri desfăşurate la 

sediu : 

- Pian 

- Pictură 

- Actorie 

- Artă fotografică 

- Balet- dans modern 

- Artă şi îndemânare 

- Canto-muzică uşoară 

- Canto muzică populară 

- Canto clasic 

- Chitară 

- Vioară 

- Orgă – acordeon  

- Atelier de creaţie 

- Engleză – copii 

- Engleză- adulţi 

- Gimnastică ritmică 

- Origami 

 

 

 

 

 

Lei/persoană/

lună 

 

80  

70 

60  

60  

70  

50  

80  

80  

80  

80  

80  

70  

50  

50  

70 

60  

50 

 

 

 

1.2 Cursuri/extracursuri desfăşurate în 

judeţ : 

- Canto muzică 

populară/Pian/Orgă – 

Măneciu 

- Canto muzică populară - 

Drajna 

- Dansuri populare – 

Vărbilău, Cocorăștii Mislii  

- Dansuri populare – Slănic, 

Cocorăștii Mislii, Măgureni 

- Orgă/acordeon – Câmpina 

 

 

 

 

Lei/persoană/

lună 

 

45  

 

 

45  

45  

 

40 

 

30 

50  

2. Taxe de participare la concursurile/festivalurile/atelierele organizate de Centrul Județean 

de Cultură Prahova 

2.1 - Festival pian 

- Festival muzică uşoară 

- Ateliere de creație 

(Atelierele verii) 

 

Lei/persoană 

70 

70 

50 

 

 



 

3. ALTE TAXE 

 

3.1 Taxă reprezentaţie artistică Fanfara 

„Prahova” 

 

 

Lei/ 

reprezentaţie 

 

2100/oră 

35/minut 

 

Fanfara – gratuitate o 

singură dată pe an pentru 

solicitările primariilor din 

județul Prahova . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului 

Județean Prahova pentru anul fiscal 2018 

 

Taxele şi tarifele locale constituie sursă importantă de venituri ale bugetelor locale 

pentru unităţile administrativ teritoriale, utilizate pentru cheltuielile publice a căror 

finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii. În conformitate cu 

dispoziţiile art. 20 din OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea muzeelor şi a 

colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 

16 din OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea 

instituţiilor de spectacole sau concerte a muzeelor şi aşezămintelor culturale, se 

realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de la 

bugetele locale, după caz, prin bugetul unităţilor administrativ teritoriale în 

subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse. 

În baza prevederilor art. 486, alin (1) şi art. 487  din Legea privind Codul Fiscal nr. 

227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ 

teritorială poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru 

vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi 

arheologice şi altele asemenea, toate de interes judeţean. Consiliul Judeţean aprobă 

taxe şi tarife percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor fizice şi 

juridice, de către instituţiile de cultură subordonate acestuia. Potrivit art.68 din 

Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii ale instituţiilor de cultură, 



chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri 

proprii ale acestor instituţii publice.  

În acest context, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul 

Județean de Științele Naturii Prahova, Muzeul Județean de Artă Prahova  ,,Ion 

Ionescu Quintus”, Centrul Județean de Cultură Prahova, aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Prahova, au înaintat adrese privind aprobarea taxelor pentru 

activităţile prestate pentru anul fiscal 2018. 

Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont de faptul că prin aprobarea 

taxelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale unităţilor de 

cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                                                     PREŞEDINTE 

    Ludmila Sfîrloagă                                               Bogdan Andrei Toader 

 



         ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Compartimentul Sănătate, Cultură,                                                                                

       Învăţământ, Mass-Media, 

 Sport-Tineret, ONG-uri, Turism  

 

Nr. 23163/13.11.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului 

Județean Prahova, pentru anul fiscal 2018 

 

 

În baza prevederilor art. 486, alin. (1) din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială poate 

institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vizitarea 

muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice 

şi altele asemenea, toate de interes judeţean. Consiliul Judeţean aprobă taxe şi 

tarife percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor fizice şi juridice, de 

către instituţiile de cultură subordonate acestuia. Potrivit art.68 din Legea privind 

finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

veniturile provenite din prestări de servicii ale instituţiilor de cultură, chirii, 

manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri proprii ale 

acestor instituţii publice.  

În acest sens, instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Prahova au 

analizat în consiliile de administrație taxele pentru anul fiscal 2018. Acestea au fost 

înaintate spre aprobare Consiliului Județean Prahova conform adreselor: 



- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova  - adresa cu nr. 

23156/13.11.2017; 

- Muzeul Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus” – adresa cu nr. 

22850/08.11.2017; 

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova  - adresa cu nr. 

23151/13.11.2017 

- Centrul Județean de Cultură Prahova – adresa cu nr. 23057/10.11.2017 

În conformitate cu dispoziţiile art. 20 din OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea 

muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte a muzeelor şi aşezămintelor 

culturale, se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 

stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul unităţilor administrativ 

teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din 

alte surse.  

Faţă de cele de mai sus avizăm favorabil prezentul proiect de Hotărâre. 

 

       

Compartimentul Sănătate, 

Cultură, Învăţământ, Mass-media, 

Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

Moşu Răzvan 
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