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PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba,  în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2017. 

Luând în dezbatere: 

 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie2016 privind stabilirea de taxe locale 

şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

-raportul de specialitate nr. 2001/3 februarie 2017  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-adresa nr. 22/9 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 391/9 ianuarie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

asezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

                                                    

    HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă completarea anexei nr. 9 «Taxe și tarife percepute de Centrul de 

Cultură „Augustin Bena”, în anul 2017”, a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 245/23 

decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului 

Alba, în anul 2017», urmând ca anexa nr. 9 să aibă următorul conținut:  

 

„Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Județean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife  

datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”,  în anul 2017 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2017 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Muzică vocală tradiţională românească 450 



5 Canto – muzică uşoară 450 

6 Instrumente de suflat 450 

7 Instrumente cu coarde 450 

8 Pian 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Arta fotografică 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Actorie 400 

9 Dans modern 400 

10 Dans popular 400 

11 Muzică de fanfară 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesături tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Încrustări în lemn - Şugag 0 

8 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

9 Dansuri populare - Sohodol 0 

10 Dansuri populare Fărău 0 

11 Dansuri populare - Căpîlna 0 

12 Pictură religioasă - Vinerea 0 

13 Pictură icoane pe sticlă „Şcoala de la Laz” 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, 

solist instrumentist, fotograf, operare 

adobe/corel, design web etc.) 

500 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2017 

 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2017 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în 

sală susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. 

evenimente corporate, înregistrări muzicale, 

acompaniament orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

3 Solişti vocali 150 lei/melodie 

4 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 

5 Dansuri populare 250 lei/dans 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

40 lei 



tradiţionale, etc.) 

8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume, etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 

4 microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, 

etc. cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex.evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet 

de coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică 

(peste 16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul de formare continuă ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

13 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale, etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 10 – 60 lei 



monografie, broşura, ghid, etc.) 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare 

şi/sau promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, 

bannere, catalog, carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia “DISCOBOLUL” 

1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, 

etc.) 

10 – 50 lei 

 

3. Alte tarife 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei 

Tarife -lei- 

An 2017 

1 Bilet de intrare la eveniment pentru elevi, studenti și pensionari 

(recital, spectacol, concert, expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție)  

20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice 100 lei/ora 

 

6 Realizare sedință foto indoor, în studiou 200 lei/ora 

 

7 Realizare sedință foto outdoor, în aer liber 300 lei/ora 

 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/ora 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor - scenă 30 

lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 

lei/eveniment 

” 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

                            

                                                                                                                                 

       

                

 

 

                                                                                                   

Înregistrat cu nr. 46 

Alba Iulia, 3 februarie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general 

al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 

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 prevederile legale în vigoare, 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 aplicarea prevederilor legale, ţinând cont de propunerile instituţiilor de cultură 

subordonate, autoritatea publică judeţeană aprobă anual nivelul taxelor şi tarifelor percepute de 

aceste instituţii, sens în care prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Taxele locale şi tarifele 

datorate bugetului general al Judeţului Alba 

Hotărârea Consiliului Județean Alba mai sus menționată, se impune a fi completată  

urmare a adresei nr. 22/9 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură «Augustin Bena Alba», prin care 

se solicită completarea  anexei nr. 9 „Taxe și tarife percepute de Centrul de Cultură Augustin 

Bena Alba,  în anul 2017”.  

 Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării, proiectul de  

hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 

decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Nr. 2001/03.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

 nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 au fost aprobate 

taxele locale și tarifele datorate bugetului general al Județului Alba în anul 2017 și implicit taxele 

și tarifele percepute în anul 2017 de către Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Conform prevederilor OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aşezămintele 

culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii, tarife pentru activităţile pe care le 

desfăşoară, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora. Veniturile proprii vor fi 

utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale. 

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 prin adresa nr. 22/09.01.2017 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

solicită spre aprobare completarea taxelor si tarifelor pe anul 2017 prevăzute în anexa nr. 9  

”Taxe si tarife percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”,  în anul 2017 prin introducerea 

punctului 3 Alte tarife,  respectiv : 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif -lei- 

An 2017 

1 Bilet de intrare la eveniment pentru elevi, studenți și pensionari 

(recital, spectacol, concert, expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție)  

20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice 100 lei/ora 

 

6 Realizare ședință foto indoor, în studiou 200 lei/ora 

7 Realizare ședință foto outdoor, în aer liber 300 lei/ora 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/ora 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor - scenă 30 lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 

lei/eveniment 

  Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017. 

 

Director  executiv 

Marian Aitai 

 


