
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr. 92/31.05.2017,  referitoare la aprobarea taxelor instituțiilor de cultură 

aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi de doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova; 

- Raportul  nr. 18867/19.09.2017  al Compartimentului Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism și Raportul nr. 

19123/21.09.2017 al Direcției Ecomomice; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 486, alin (1) din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015, 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. Anexa nr. 4 prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Prahova cu nr. 92/31.05.2017, se înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

         Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

92/31.05.2017 prin introducerea unui nou articol, după cum urmează:  

,,Art. 7  - Taxele prevăzute în prezenta Hotărâre sunt aplicabile în anul fiscal 

2017”. 



 

Art.  3.  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 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 

92/31.05.2017, referitoare la  aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Județean Prahova 

 

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 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) 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, Centrul Județean de Cultură Prahova, aflat în subordinea 

Consiliului Judeţean Prahova, a înaintat o adresă privind modificarea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile prestate. 

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

taxelor şi tarifelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale 

Centrului Judeţean de Cultură Prahova, 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. 18867/19.09.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 
92/31.05.2017, referitoare la aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Județean Prahova 

 

 

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, Centrul Judeţean de Cultură Prahova aflat în  subordinea Consiliului 

Județean Prahova a reanalizat în consiliul de administrație taxele şi tarifele  pentru 



diverse activități. Acestea au fost înaintate spre aprobare Consiliului Județean 

Prahova conform adreselor 16218/15.09.2017 şi 16218/16.09.2017. 

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 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 

 
 



ROMÂNIA                                                                                Anexa  

JUDEŢUL PRAHOVA                                                         La Hotărârea nr._________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                           Din_______________ 

 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile oferite de Centrul Judeţean de 

Cultură Prahova 

 

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 

- Atelier 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 – 

Măneciu 

- Pian – Măneciu 

- Canto muzică populară - 

Drajna 

- Dansuri populare – Vărbilău, 

Cocorăstii Mislii  

- Dansuri populare – Slănic, 

Cocorăstii Mislii, Măneşti 

- Orgă-acordeon – 

Câmpina,Comarnic,Sinaia 

- Origami – grădiniţa nr.21 

 

 

 

 

 

Lei/persoană/

lună 

 

45  

45 

45  

 

 

40 

 

30 

 

50  

50 

1.3 Taxă eliberare diplomă absolvire 

curs 

Lei/persoană Echivalentă cu valoarea/lună a 

cursului absolvit 

1.4 Taxă eliberare diplomă absolvire Lei/persoană Echivalentă cu valoarea/lună a 



 curs (exclusiv elevii scolii de Arte) cursului absolvit (15 lei) 

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

Judetean de Cultură Prahova 

 - Festival pian 

- Festival muzică 

uşoară 

- Ateliere de creatie 

(Atelierele verii) 

 

Lei/persoană 

70 

70 

50 

 

 

 

 

3. Tarife prestări servicii 

3.1 Prestari servicii artistice  

Fanfara Prahova, in funcţie 

de durata prestaţiei . 

 

 

 

 

Lei/prestaţie 

 

2100 

/oră 

35 /minut 

 

Fanfara – gratuitate o 

singură dată pe an pentru 

solicitările primariilor din 

judetul Prahova . 

 

3.2 Inchiriere autocar pentru 

transport ocazional de 

persoane in cadrul 

actiunilor cultural 

educative: 

- Transport intern 

- Transport extern 

 

Lei/km 

 

 

 

 

 

     3.79 

4.49 

Sunt exceptate de la plata 

taxei, in limita fondurilor 

disponibile,  institutiile 

pertenere aflate in 

subordinea Ministerului 

Educatiei Nationale. 
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