
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 privind  stabilirea de 
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2013, cu modificările si 

completările ulterioare 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 iunie 2013. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 
general al judeţului Alba, în anul 2013 cu modificările si completările ulterioare; 

-Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
142/23.08.2012 privind  stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului 
Alba, în anul 2013, cu modificările si completările ulterioare, ini�iat de Pre�edintele 
Consiliului Jude�ean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

-Raportul de specialitate nr. 8954/14.06.2013 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 109 din data de 14.06.2013; 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 ”Dezvoltare economică, bugete, 

strategii”; 
Având în vedere: 
-Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 27 şi art. 91, alin. (3), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. I: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 
privind  stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 
2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 ”Taxe si tarife percepute de unele instituţii de 
cultură judeţene, în anul 2013”, punctul III,  urmând să aibă conţinutul prevăzut în anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2: Taxele si tarifele percepute conform punctului III din anexa nr.5 la prezenta 
hotărâre, se încasează si se fac venit la Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete; 
- Teatrului de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 
 

        
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
              Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                 Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27.06.2013 
Nr. 109 



ROMÂNIA                                                                                   Anexa nr. 5 
JUDEŢUL ALBA                                                                la Hotararea  nr. 109   
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          din 27.06.2013 
 
 
 

 
TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de unele instituţii de cultură judeţene, în anul 2013 
 

 
 
 
III      Teatrul de păpuşi  „Prichindel”  Alba Iulia 

 
Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE Tarif (lei) 

2013 
1 Bilete de intrare la spectacole – copii (comune, sate) 4 lei 

2 Bilete de intrare la spectacole – copii (sală sediu, case de 
cultură) 5 lei 

3 Bilete de intrare la spectacole – adulţi (abonamente) 10 lei 
4 Bilete de intrare la spectacole – adulţi (sală sediu) 15 lei 
5 Bilete de intrare la spectacole – adulţi (săli case de cultură) 19 lei 
6 Chirie sală/oră 100 lei/oră 
7 Bilete de intrare la spectacole – adulţi 20 lei 
8 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară  

8.1 Tarif/spectacol cu 4 artişti  2855 lei 
8.2 Tarif/spectacol cu 6 artişti  4200 lei 
8.3 Tarif/spectacol cu 10 artişti  6500 lei 

9 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate Tarif (Euro) 
2013 

9.1 Tarif /spectacol cu 4 artişti 3000 Euro 
9.2 Tarif/spectacol cu 6 artişti 4250 Euro 
9.3 Tarif/spectacol cu 10 artişti 5800 Euro 

 
 
Nota: 

*Pentru spectacolele prezentate în cadrul festivalului Avignon Off din Franţa, 
tarifele la bilete sunt stabilite de către organizatori după cum urmează: 

 15 Euro tarif/bilet pentru adulţi; 
 10 Euro tarif/ bilet pentru artiştii care sunt prezenţi în festival cu alte 

spectacole; 
 5 Euro tarif/bilet pentru copii. 

* Tarifele stabilite la punctele 8 si 9 din prezenta anexa sunt minimale. 


