ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor taxe și taxe speciale
pentru anul fiscal 2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova;
- Rapoartele comune nr. 23019/11.10.2018 și nr. 23030/11.10.2018 ale structurilor
Arhitect șef și Direcției economice;
- Raportul nr. 25048/05.11.2018 al Compartimentului sănătate, cultură,
învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism;
- Raportul nr. 25003/05.11.2018 al Direcției juridic contencios și administrație
publică;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,
art. 30 şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX ”Impozite și taxe locale”, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile punctului 161, lit. a) din HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului pentru instituirea de taxe speciale în vederea
eliberării unor documente din domeniul construcţiilor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr. 13/11.02.2011;
- Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Prevederile art. 24 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.
311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile 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;
- Prevederile art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. (9) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală, republicată;
- În temeiul art. 91 alin. (1), lit. b), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 şi 10, şi 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 stabilesc taxele în domeniul construcţiilor, pentru anul fiscal 2019,
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se stabilesc taxele speciale în vederea eliberării unor documente din
domeniul construcţiilor, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
(2) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (1) – certificatele de
urbanism şi autorizaţiile de construire care au drept scop emiterea unor autorizaţii de
construire care se execută în regim de urgenţă, conform dispoziţiilor art. (7) alin. 16 din
Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Județul Prahova este exceptat de plata taxelor speciale prevăzute la
literele A, C şi D ale anexei menţionate la alin. (1).
(4) Exceptarea prevăzută la alin. (3) se aplică şi în cazul în care autorităţile
publice locale solicită avizele menţionate la lit. A, pct. 5 şi 6 ale anexei menţionate la
alin. (1) pentru investiţii al căror beneficiar este Județul Prahova.
(5) Autorităţile administraţiei publice municipale, orăşeneşti şi comunale
sunt exceptate de la plata taxelor speciale prevăzute la literele C şi D ale anexei
menţionate la alin. (1).
Art. 3. Se stabilesc taxele pentru serviciile de copiere a documentelor solicitate
la cerere, care constituie informaţii de interes public, create şi/sau gestionate de
Consiliul Judeţean Prahova, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 3 la prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se stabilesc taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 4 la prezenta
hotărâre.
Art. 5. Se stabilesc taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 5 la prezenta
hotărâre.
Art. 6. Se stabilesc taxele pentru activităţile prestate de Muzeul Judeţean de Artă
Prahova ,,Ion Ionescu Quintus”, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 6 la
prezenta hotărâre.
Art. 7. Se stabilesc taxele pentru activităţile prestate de Centrul Judeţean de
Cultură Prahova, pentru anul fiscal 2019, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art. 8 Taxele stabilite conform articolelor 1, 2 și 3, din prezenta hotărâre,
constituie venit, integral sau parțial, la bugetul județului.
Art. 9 Taxele stabilite conform articolelor 4, 5, 6, și 7, din prezenta hotărâre,
vor fi colectate şi utilizate de către instituțiile de cultură menționate la acestea.
Art. 10 Taxele și taxele speciale prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre sunt valabile şi aplicabile pentru anul fiscal 2019.
Art. 11 Direcția juridic contencios și administrație publică va asigura
comunicarea prezentei hotărâri celor interesați.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
HERMINA ADI BÎGIU

Ploiești, 18 decembrie 2018
Nr. 189

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. _______
din data de ____________

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM,
AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE
DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA - APLICABILE ÎN ANUL 2019

1.
TAXELE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM SE STABILESC ÎN FUNCŢIE DE
SUPRAFAŢA TERENULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ, ASTFEL:

- pentru mediul urban
a) până la 150 mp, inclusiv
b) între 151 mp şi 250 mp, inclusiv
c) între 251 mp şi 500 mp, inclusiv
d) între 501 mp şi 750 mp, inclusiv
e) între 751 mp şi 1000 mp, inclusiv
f) peste 1000 mp

Taxă (lei)

8
9
12
16
19
19 + 0,01 lei / mp pentru ceea ce
depăşeşte suprafaţa de 1000 mp

- pentru mediul rural

se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban
2.

TAXELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE

pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxă (lei)
- pentru fiecare mp

10

3.
TAXELE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE PENTRU EMITEREA
CERTIFICATELOR DE URBANISM

Taxă (lei)
- pentru fiecare aviz eliberat

21

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr.__________
din data de _____________
TAXE SPECIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR,
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019

Nr.
crt.

Tip taxa specială

Cuantum (lei)

Termen de emitere

A - TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA ÎN TERMEN REDUS A CERTIFICATELOR DE URBANISM, AUTORIZAŢIILOR DE
CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE PENTRU CU ŞI AC / AD
1

Taxa de urgenţă pentru eliberarea
certificatelor de urbanism în termen redus

240 lei

7 zile lucrătoare

2

Taxa de urgenţă pentru eliberarea
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în
termen redus
Taxa de urgenţă pentru eliberarea
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în
termen redus
Taxa de urgenţă pentru eliberarea
autorizaţiilor de construire /desfiinţare în
termen redus
Taxă de urgenţă pentru eliberarea avizului
structurilor de specialitate pentru emiterea
certificatului de urbanism în termen redus
Taxă de urgenţă pentru eliberarea avizului
structurilor de specialitate pentru emiterea
autorizaţiei de construire/desfiintare în
termen redus

1200 lei + 10% din cuantumul taxei pentru investiţii de
până la 1.000.000 lei

7 zile lucrătoare

1200 lei + 5% din cuantumul taxei pentru investiţii de
la 1.000.001 lei până la 8.500.000 lei

7 zile lucrătoare

3

4

5

6

1200 lei + 2,5% din cuantumul taxei pentru investiţii
de peste 8.500.000 lei

7 zile lucrătoare

240 lei

5 zile lucrătoare

1200 lei

7 zile lucrătoare

B - TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN
PRAHOVA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE
1

Taxa aviz structură de specialitate pentru
emiterea autorizaţiei de
construire/desfiintare

150 lei

C - TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA AVIZELOR ŞI PUNCTELOR DE VEDERE ALE C.T.A.T.U PH
1
2

3
4

Taxa aviz unic CTATU
Taxa punct de vedere pentru iniţierea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului
Taxa punct de vedere CTATU pentru studiu
de oportunitate
Taxa aviz de oportunitate aprobat de
Preşedintele CJPh

300 lei
200 lei
200 lei
200 lei

D - TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA UNOR COPII DUPĂ PLANURI DEŢINUTE DE CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
1

2

3

4

Taxă valorificare planuri :
- format analogic
- format digital
Taxă valorificare planşe documentaţii
urbanistice şi de amenajarea teritoriului
- format analogic
- format digital
Taxă valorificare copii diverse (memorii,
RLU, etc,)
- format analogic
- format digital
Taxă valorificare hartă judet
- format analogic
- format digital

120 lei /mp de plan
100 lei /mp de plan
150 lei /mp de planşă
120 lei /mp de planşă
4 lei / format A4
2 lei / format A4
150 lei / mp
120 lei / mp

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. ________
din data de ____________

TAXE
pentru realizarea de copii de pe documentele care constituie informaţii
de interes public create şi/sau gestionate de Consiliul Judeţean Prahova

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire taxă
Taxă eliberare copii ale documentelor format
A4/faţă
Taxă eliberare copii ale documentelor format
A4/faţă – verso
Taxă eliberare copii ale documentelor format
A3/faţă
Taxă eliberare copii ale documentelor format
A3/faţă – verso

Taxă
-lei0,50 lei
1,00 lei
1.00 leu
1,50 lei

Taxele
prevăzute
în
prezenta
anexă
se
încasează
în
RO12TREZ52121360250XXXXX, beneficiar Judeţul Prahova, cod fiscal 2842889.

contul

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA NR. 4

la Hotărârea nr.______
din data de _________

Taxele pentru activitățile prestate de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova, pentru anul fiscal 2019
1. Pentru muzeele:
- Muzeul de Istorie şi Arheologie Ploieşti;
- Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti
o taxă de vizitare – 12 lei /vizitator
 12 lei/vizitator individual sau în grup – adulţi;
 4 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi, studenţi;
 6 lei /vizitator individual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluţiei;
 gratuit: ghizi/profesori însoţitori de grup; veterani de război; persoanele
cu handicap şi însoţitorii acestora; elevii şi studenţii etnici români din
afara graniţelor ţării; bursieri ai statului român; membrii ICOM,
personalul de specialitate/pensionari din muzee; angajaţi ai Ministerului
Culturii şi Comisiilor de specialitate.
o taxă de ghidaj:
 25 lei/oră – la solicitarea vizitatorilor individuali;
 pentru grupurile organizate - minim 10 vizitatori - taxa de ghidaj este
inclusă în taxa de vizitare.
o taxă pentru parteneriat educaţional-şcolar
 8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
 10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
 6 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
 10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului;
o taxă pentru ateliere de creaţie/lucru:
 10 lei/copil/zi
2. Pentru Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg;
o taxă de vizitare – 10 lei/vizitator
 10 lei /vizitator individual sau în grup – adulţi ;


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

 6 lei /vizitator individual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluţiei;
 gratuit: ghizi/profesori însoţitori de grup; veterani de război; persoanele
cu handicap şi însoţitorii acestora; elevii şi studenţi etnici români din
afara graniţelor ţării; bursieri ai statului român; membrii ICOM,
personalul de specialitate/pensionari din muzee; angajaţi ai Ministerului
Culturii şi Comisiilor de specialitate.
o taxă de ghidaj:

 10 lei/oră – la solicitarea vizitatorilor individuali;
 pentru grupurile organizate - minim 10 vizitatori - taxa de ghidaj este
inclusă în taxa de vizitare
o taxă pentru parteneriat educaţional-şcolar:
 6 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 8 lei lei/elev/modul – la sediul beneficiarului;
o taxă pentru ateliere de creaţie/lucru:
 6 lei/copil/zi
3. Pentru muzeele:
- Complexul muzeal „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte (Muzeul Memorial „Nicolae
Iorga”, Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului, Muzeul de Artă Religioasă)
o taxă de vizitare – 16 lei/vizitator
(* două muzee – 8 lei x 2 = 16 lei ; gratuit al 3-lea muzeu)
 16 lei/vizitator individual sau în grup – adulţi;
 4 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi, studenţi;
 8 lei/vizitator individual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluţiei;
 gratuit: ghizi/profesori însoţitori de gruprani de război; persoanele cu
handicap şi însoţitorii acestora; elevii şi studenţii etnici români din afara
graniţelor ţării; bursieri ai statului român; membri ICOM, personalul de
specialitate/pensionari din muzee; angajaţi ai Ministerului Culturii şi
Comisiilor de specialitate.
o taxă de ghidaj:
 5 lei/oră – la solicitarea vizitatorilor individuali;
 pentru grupurile organizate - minim 10 vizitatori - taxa de ghidaj este
inclusă în taxa de vizitare
o taxă pentru parteneriat educaţional-şcolar:

 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 6 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului;
o taxă pentru ateliere de creaţie/lucru:
 6 lei/copil/zi
4. Pentru muzeele:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Casa de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi
- Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească
- Muzeul Sătesc Sangeru
o taxă de vizitare – 8 lei/vizitator
 8 lei/vizitator individual sau în grup – adulţi;
 2 lei/vizitator individual sau în grup – copii, elevi, studenţi;
 4 lei/vizitator individual sau în grup – pensionari, eroi ai revoluţiei;
 gratuit: ghizi/profesori însoţitori de grup; veterani de război; persoanele
cu handicap şi însoţitorii acestora; elevii şi studenţii etnici români din
afara graniţelor ţării; bursieri ai statului român; membrii ICOM,
personalul de specialitate/pensionari din muzee; angajaţi ai Ministerului
Culturii şi Comisiilor de specialitate.
o taxă de ghidaj:
 5 lei/oră – la solicitarea vizitatorilor individuali;
 pentru grupurile organizate - minim 10 vizitatori - taxa de ghidaj este
inclusă în taxa de vizitare.
o taxă pentru parteneriat educaţional-şcolar:
 4 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 6 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;

o taxă pentru ateliere de creaţie/lucru:
 6 lei /copil/zi

5. Alte taxe – percepute în toate muzeele subordonate :
o taxă studiu în biblioteca documentară :
 5 lei/oră;
 xerox: 0,5 lei/pag.A4; 1 leu/pag.A3;
o taxă documentare – patrimoniu muzeal:
 20 lei/oră;
o taxă fotografiere – în expoziţii:
 25 lei/piesă;
 50 lei/sală;
o taxă filmare – în expoziţii:
 100 lei/oră - ziua;
 200 lei/oră – noaptea;
 Autorizaţia de filmare se obţine, la solicitarea scrisă, de la sediul
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, str.Toma
Caragiu nr.10
o taxă evenimente:
 50 lei/oră – sala mică – la sediul central al Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova, str.Toma Caragiu nr.10;
 100 lei/oră – sală mare la sediul central al Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova, str.Toma Caragiu nr.10;
 70 lei/oră – sală – la sediul Muzeului Memorial „Paul Constantinescu”
Ploieşti;
 50 lei/oră – sala – la sediul celorlalte muzee subordonate;
 150 lei – fotografiere evenimente – la sediul central al Muzeului Judeţean
de Istorie şi Arheologie Prahova, str.Toma Caragiu nr.10, precum şi la
sediile celorlalte muzee subordonate.
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ANEXA NR. 5

la Hotărârea nr.______
din data de _________

Taxele pentru activitățile prestate de Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova,
pentru anul fiscal 2019
Sectia Muzeul “Omului” Ploiești:
Taxă de vizitare
8 lei/pers. individual;
6 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane), prețul include si ghidajul;
6 lei/pers. pentru copii, elevi, studenți, militari;
Taxă pentru lecţii din cadrul parteneriatelor școlare
5 lei/copil, elev pentru participarea la lecții și alte activități didactice și educative organizate de muzeu;
6 lei/pers. pentru participare la cercurile pedagogice organizate în muzeu;
70 lei pentru realizarea de caiet prezentare lectii + CD foto (la cel puțin 5 lecţii şi la solicitarea cadrelor
didactice în cadrul programului Vreau să știu)
Taxă foto/video
10 lei/pers. pentru fotografierea exponatelor;
100 lei/oră pentru fotografieri profesionale în scop privat a exponatelor;
Sectia “Acvariu” Ploiesti:
Taxă de vizitare
5 lei/pers individual
3 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane);
Secţia „Gradina Botanică” Bucov
Taxă de vizitare
6 lei/pers individual
4 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane)
Taxă foto/video
10 lei/pers. pentru fotografierea exponatelor;
100 lei/oră pentru fotografieri profesionale în scop privat a exponatelor cu aprobarea prealabila a
managerului instituției.
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 aparatură VR Multimedia Muzeul Sarii Slanic:
3 lei/pers. individual
Taxă foto/video
10 lei/pers. pentru fotografiere amator a exponatelor;
100 lei/pers. pentru fotografieri profesionale în scop privat a exponatelor;
10 lei/pers. pentru filmare amator a exponatelor
100 lei/oră pentru filmari profesionale în scop privat a exponatelor cu aprobarea managerului institutiei.
 Muzeul Petrolului – Ploiesti
Taxă de vizitare

6 lei/pers individual
4 lei/pers. pentru grupuri organizate (minim 10 persoane); copii,studenți, elevi.
Taxă foto/video
10 lei/pers. pentru fotografiere amator a exponatelor;
100 lei/pers. pentru fotografieri profesionale în scop privat a exponatelor;
10 lei/pers. pentru filmare amator a exponatelor
100 lei/oră pentru filmari profesionale în scop privat a exponatelor cu aprobarea managerului institutiei.
Gratuit pentru urmatoarele categorii de persoane:
Persoanele cu dizabilități, persoanele defavorizate, copiii cu vârsta până la 3 ani și cei din centrele de
plasament, persoanele care lucrează în alte rețele muzeale pe baza de legitimație și persoanele care posedă
legitimație „ICOM”
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ANEXA NR. 6

la Hotărârea nr.______
din data de __________

Taxele pentru activitățile prestate de Muzeul Județean de Arta Prahova ,,Ion Ionescu
Quintus” pentru anul fiscal 2019
Nr.
crt.

Denumire serviciu oferit

Tarif

Vizitare standard-adult
Vizitare grup –adult
Notă: Grupul de vizitatori este format din minim 10 persoane
Vizitare individual/ grup-pensionari pe bază de cupon de pensie

8 lei/persoană
4 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 și studenți care urmează profilul de învățământ Arte Plastice;
- posesori ai cardurilor ICOM;
- delegaţii oficiale precum şi delegaţii cu caracter cultural, cu aprobarea Consiliului Judeţean
Prahova, în limita programului de funcționare al muzeului;
- membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România;
- angajaţi ai reţelei de muzee din Romania;
- angajaţi ai Ministerului Culturii și Identității Naționale din România;

5.

6.

Taxa ghidaj individual/grup
- în limba română
- în limbă străină
Taxa de fotografiere amatori (pentru uz personal, fără trepied şi fără blitz)

7.

Taxa de fotografiere profesionişti

8.

Taxă filmare amatori (pentru uz personal)

9.

Taxă filmare profesionişti

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
Lecţii de educaţie plastică desfăşurate în cadrul parteneriatelor încheiate cu structuri (grupe/clase
de preșcolari/elevi) din cadrul unităţilor de învăţământ – la sediul muzeului
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
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

1.

2.

11.
12.
13.

15.

Ateliere de creație și activități de educație muzeală desfășurate în cadrul unor contracte încheiate
cu unitățile de învățământ pe perioada anului școlar (4 ședințe/lună) - la sediul instituţiei de
învăţământ
Ateliere educativ-recreative pentru toate vârstele -maxim 20 persoane – la sediul muzeului

16.

Prelegeri însoțite de proiecții video

17.

Închiriere sală pentru organizare de festivități si evenimente social-culturale și/sau educative cu
persoane juridice de drept public
Alte evenimente cu specific diferit

14.

18.

4 lei/persoană

gratuit

20 lei
30 lei
50 lei/persoană
prin contract
50 lei/persoană
prin contract
260 lei/oră
4 lei/persoană
6 lei/persoană
20 lei/
săptămână/copil
3 lei/
ședință/copil
5 lei/ședință/
persoană
6 lei/persoană
250 lei/ oră
prin contract

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA NR. 7

la Hotărârea nr.______
din data de _________

Taxele pentru activitățile prestate de Centrul Județean de Cultură Prahova,
pentru anul fiscal 2019
Nr.
Crt.

Denumire

U.M.

1.

Taxele practicate în cadrul Şcolii Populare de Arte

1.1

Cursuri/extracursuri desfăşurate la
sediu :
- Pian

1.2

Taxă

Observaţii

80
70
80

Scutiri de taxe pentru
cursurile Școlii de Arte:

-

Pictură

-

Pictură (profesor Mariana
Voicu)

-

Actorie

-

Artă fotografică

60

-

Balet- dans modern

-

Artă și îndemânare

70
50

-

Canto-muzică ușoară

-

Canto muzică populară

-

Canto clasic

-

Canto muzică
uşoară/populară (prof.
Ocneanu Raluca)

100

-

Chitară

-

Vioară

80
100

-

Orgă – acordeon

80

-

Atelier de creaţie

50

-

Engleză – copii

-

Engleză- adulţi

-

Gimnastică ritmică

-

Origami

Cursuri/extracursuri desfășurate în
județ:
- Canto muzică populară –
Măneciu

Lei/persoană/
lună
60

80
80
80

60
70
60
50

Lei/persoană/

45

- cursanţilor care fac parte
din programe speciale
(centre de asistenţă socială)
dacă au aptitudini artistice
deosebite
- cursanţilor care au
aptitudini artistice deosebite
dar situaţie financiară
precară;
- angajaților instituției şi
membrilor familiilor
acestora

Pian/orgă – Măneciu
45
lună
Canto muzică populară –
45
Drajna
- Dansuri populare –
40
Vărbilău, Cocorăștii Mislii
- Dansuri Populare – Slănic,
Cocorăștii Mislii, Mănești
30
- Orgă-acordeon – Câmpina,
Comarnic, Sinaia
50
Taxe de participare la concursurile/festivalurile/atelierele organizate de Centrul Județean
de Cultură Prahova
- Festival pian
70
-

2.

3.
3.1

-

Festival muzică uşoară

-

Ateliere de creație
(Atelierele verii)

Lei/persoană

70
70

ALTE TAXE
Taxă reprezentaţie artistică Fanfara
„Prahova”

Lei/
reprezentaţie

2100/oră
35/minut

Fanfara – gratuitate o
singură dată pe an pentru
solicitările primăriilor din
județul Prahova.
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PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor
administraţiei publice locale le este conferită prerogativa administrării resurselor
financiare proprii stabilite şi gestionate în vederea excutării ansamblului de atribuţii
aflate în sarcina acestora, în condiţiile legii.
În baza prevederilor art. 27 din Legea adminisitraţiei publice locale, autorităților
administrației publice locale au dreptul de a institui şi percepe impozite şi taxe locale, în
condiţiile legii.
Consiliul judeţean, ca autoritatea a administraţiei publice locale, în exercitarea
atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, conform art. 91 alin. (1)
lit. b) din Legea nr.215/2001, stabileşte taxe şi impozite, în condiţiile legilor incidente în
această materie.
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede obligaţia în sarcina autorităţilor administraţiei publice
locale ca, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, să stabilească valoarea taxelor
valabile pentru anul fiscal următor anului fiscal curent.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
Consiliul judeţean emite avize, acorduri şi autorizaţii conform competenţelor atribuite
prin lege.
Prin articolul 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sunt stabilite
valorile taxelor aplicabile în domeniul construcţiilor, iar prin articolul 484 al aceleiaşi
legi se conferă posibilitatea aprobării de către consiliul local sau consiliul judeţean a
unor taxe speciale, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de cele anterior menţionate taxele stabilite vor fi aplicate pentru eliberarea
documentelor în domeniul construcţiilor al căror regim este reglementat de Legea nr.
50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare, de Ordinul MDRL nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Regulamentului pentru instituirea de taxe speciale în vederea eliberării
unor documente din domeniul construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 13/11.02.2011.
În contextul stabilirii taxelor în domeniul cultural, reglementat prin dispoziţiile
actelor normative reprezentate de Legea nr. 215/2001 art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4, Legea
nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările

ulterioare, OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, şi OG nr. 21/2007
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, în
conformitate cu prevederile art. 486, alin. (1) şi art. 487 din Legea nr. 227/2015,
autoritățile publice locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice,
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și
arheologice și altele asemenea, toate de interes judeţean.
Potrivit art. 68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii, chirii, manifestări
culturale, concursuri artistice, publicaţii etc., constituie venituri proprii ale acestor
instituţii publice.
Instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Prahova – Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii
Prahova, Muzeul Judeţean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus” şi Centrul Judeţean
de Cultură Prahova – au înaintat adrese cu privire la aprobarea taxelor pentru activităţile
prestate pentru anul fiscal 2019.
În contextul asigurării accesului publicului larg interesat la informaţiile de interes
public, reglementate de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile
textelor articolului 9, alin. (1), respectiv articolului 18 alin. (2) din aceleaşi acte
normative, pentru informaţiile publice solicitate la cerere, ale căror furnizare implică
realizarea de copii de pe documentele deţinute de autorităţile sau instituţiile publice,
costurile serviciilor de copiere se suportă de către solicitant, potrivit legii, în raport cu
valoarea taxelor stabilite în acest sens.
Aplicabilitatea taxelor instituite şi stabilite pentru domeniile relevante
competenţelor Consiliului Judeţean Prahova se aprobă pentru anul fiscal 2019,
constituindu-se ca venituri provenite din surse proprii de finanţare, şi se varsă la bugetul
local, după caz, în condiţiile legii.
În raport de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile legale,
supun spre analiză şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi taxe
speciale pentru anul fiscal 2019.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
Direcția Juridic Contencios
și Administrație Publică
Nr. 25003 / 05.11.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
comunice din oficiu informaţii de interes public.
Persoanele fizice şi juridice au dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile
şi instituţiile publice, în condiţiile legii, informaţii de interes public.
Potrivit articolului 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, ,,în cazul în care
solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de
autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de
solicitant, în condiţiile legii”.
În contextul prezentat, având în vedere cererile de informaţii de interes public
adresate Consiliului judeţean Prahova, care presupun şi servicii de copiere a
documentelor aferente informaţiilor solicitate, se impune stabilirea de costuri pentru
prestarea acestor servicii.
Față de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director executiv,
Alina Georgiana Tincă
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Compartimentul Sănătate, Cultură,
Învăţământ, Mass-Media,
Sport-Tineret, ONG-uri, Turism

Nr. 25048/05.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019

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 diverse activități. Acestea au
fost înaintate spre aprobare Consiliului Județean Prahova conform adreselor:

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
- adresa cu nr.
24080/24.10.2018;
- Muzeul Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus” – adresa cu nr.
25035/05.11.2018;
- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
- adresa cu nr.
24502/29.10.2018
- Centrul Județean de Cultură Prahova – adresa cu nr. 24694/31.11.2018
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 propunem adoptarea unei Hotărâri privind aprobarea
taxelor pentru anul fiscal 2019, pentru diverse activități prestate de instiuțiile
cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova.

Compartimentul Sănătate,
Cultură, Învăţământ, Mass-media,
Sport-Tineret, ONGuri, Turism
Moşu Răzvan

