PROIECT
150/13.10.2021

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile
prestate de unele instituţii de cultură de interes județean,
pentru anul 2022
Având în vedere:
- Referatul
de
aprobare
nr.
10678/13.10.2021
al
vicepreședinților Consiliului Județean Olt;
- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 22 și art. 24 din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, modificată și completată
prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2020;
- Prevederile art. 48 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
republicată, modificată și completată prin Legea nr. 123/2017;
- Adresele nr. 10393 și nr. 10394 din 04.10.2021 ale Direcției
Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Adresa nr. 759/08.10.2021 a Muzeului Județean Olt,
înregistrată
la
Consiliul
Judeţean
Olt
sub
nr.
10550/08.10.2021;
- Adresa nr. 3106/07.10.2021 a Centrului Județean de Cultură
și Artă Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
10513/07.10.2021;
- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică,
republicată,
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În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c),
art. 182 alin (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. c) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e.
Art. 1. (1) Se aprobă tarifele pentru activităţile prestate de
Secția Ansamblul Folcloric ”Doina Oltului” din cadrul Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul 2022.
(2) Se aprobă taxele și tarifele pentru activitățile prestate de
Muzeul Județean Olt, pentru anul 2022.
(3) Taxele şi tarifele menţionate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor
aprobate prin prezenta hotărâre constituie venituri ale instituţiilor de
cultură prestatoare ale serviciilor respective.
Art. 3. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se
comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget,
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, Muzeului
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
INIŢIATORI
VICEPREŞEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Virgil DELUREANU

VICEPRESEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Ionuț-Cătălin IVAN

AVIZAT,
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE
IM/2 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

Anexă la Proiectul de Hotărâre
nr. 150/13.10.2021

LISTA
cuprinzând taxe și tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean,
pentru anul 2022
I.

din

afara

Tarif 2022

instituții

Denumirea serviciului prestat

pentru

Spectacole susținute de personalul artistic în
județul Olt
Spectacole susținute de personalul artistic în
afara județului Olt
Spectacole în instituții de cultură naționale
Cheltuieli transport scenă pentru instituții din
județul Olt
Închiriere scenă pentru instituții din județul Olt

Tarife pentru activitățile prestate de Secția Ansamblul Folcloric ”Doina Oltului”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.000
lei/spectacol
8.000
lei/spectacol
3.000 lei/oră
500
lei/spectacol
2.000
lei/spectacol
20.000
lei/spectacol
Închiriere scenă
județului Olt
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Nr.
Crt.
1.
1.1

1.2

II.

1.3
1.3.1

50 lei
100 lei

4 lei/persoană
2 lei/persoană

Taxă/Tarif
2022

MUZEUL JUDEȚEAN OLT
Taxe și tarife pentru activitățile prestate de MUZEUL JUDEŢEAN OLT

Denumirea serviciului

VIZITARE
TARIFE BILETE
- adulţi
- elevi și studenţi, inclusiv studenți ai facultăților particulare acreditate;
TAXĂ GHIDAJ
- în limba română
- în limbi străine (engleză/franceză)
Notă: pentru ghidaj se vor face programări cu cel puțin 24 de ore înainte; se
vor preciza: data, ora, numărul de persoane, limba în care se dorește
ghidajul (română, engleză, franceză) și profilul grupului, la adresa de e-mail
muzeu_olt@yahoo.com sau la nr. de telefon 0249415279
INTRARE GRATUITĂ LA MUZEU
Beneficiază de vizitare gratuită a muzeului, următoarele categorii:
- delegații oficiale și alte delegații cu caracter cultural;
- angajați ai rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și Identității
Naționale și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității
Naționale, ai Institutului Național al Patrimoniului(INP), ai Centrului Național
al Cinematografiei (CNC), ai Administrației Fondului Cultural Național
(AFCN), ai Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
(INCFC), membrii Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM), Consiliului
Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), Organizației Națiunilor
Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Uniunii Compozitorilor
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1.3.2

2.
2.1

2.2

și Muzicologilor din România (UCMR), Uniunii de Creație Interpretativă a
Muzicienilor din România (UCIMR), ADA (Asociația Drepturilor de Autor),
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM);
- veterani, persoane cu dizabilități (inclusiv persoana însoțitoare);
- copii preșcolari, copii în vârstă de până la 18 ani care au nevoi
speciale sau cu handicap, precum și persoana însoțitoare, copii cărora li se
aplică măsuri sociale de protecție;
- elevi, studenți și cadre didactice de la școlile, liceele și universitățile
de artă din țară, precum și elevi și studenți cetățeni români din afara
granițelor țării, bursieri ai statului român;
- ghizi de turism și însoțitori de grup;
- cadre didactice, indiferent de specialitate, care însoțesc grupuri
organizate.
Zile cu gratuitate la vizitare:
15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
9 mai – Ziua Europei
18 mai – Ziua internațională a muzeelor
1 iunie – Ziua internațională a copilului
26 iunie – Ziua Drapelului Național
29 iulie – Ziua Imnului Național
5 octombrie – Ziua educației
30 noiembrie – Sfântul Andrei
1 decembrie – Ziua Națională a României
FOTOGRAFIERI, FILMĂRI
TAXE DE FOTOGRAFIERE:
- taxă aparat foto
- profesioniști
TAXE DE FILMARE:
- profesioniști
Notă: pentru fotografiere și/sau filmare în regim profesional – spot
publicitar, filmare tv, reportaj, videoclip muzical, - se va solicita oficial acest
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30 lei/aparat
200 lei/oră

200 lei/oră

3.

4.

5.

serviciu prin secretariatul instituției și se va percepe o taxă negociată prin
contract.

400 lei

SERVICII DE COPIERE ȘI/SAU SCANARE
- copii xerox după partituri tipărite și/sau materiale de bibliotecă din
3 lei/pag. A4
fondul documentar (exclusiv în situația în care starea documentului o
permite)
- Scanări după partituri și/sau materiale de bibliotacă din fondul
3 lei/pag. A4+2 lei/suport
documentar(150 dpi) și copiere pe suportul muzeului (CD, DVD)
- Scanări ale documentelor din patrimoniul cultural, exclusiv pe baza
10 lei/pag. +2 lei/suport
unei motivații și în urma încheierii unui contract (150 dpi) și copiere pe
suportul muzeului (CD, DVD)
- Scanări ale manuscriselor , exclusiv pe baza unei motivații și în urma
20 lei/pag.
încheierii unui contract
SERVICII CULTURALE PENTRU TERȚI
Organizare evenimente culturale (simpozioane, conferințe, mese rotunde,
lansări de carte, conferințe de presă, recitaluri, concerte, proiecte/programe
culturale, ateliere interactive, proiecție filme etc.), exclusiv pe bază de
contract, în funcție de natura evenimentului, durata și numărul de
participanți:
- organizate de Muzeul Județean Olt
150 lei/oră
- organizate de Sala de expoziție Artis, Slatina
100 lei/oră
Notă: plata se va face în numerar la casieria instituției, sau în conturile
Muzeului specificate în contract.
TARIFELE STABILITE PENTRU CERCETAREA ARHEOLOGICĂ
EFECTUATĂ DE PERSONALUL DE SPECIALITATE AL MUZEULUI
JUDEȚEAN OLT
Tarife estimative pentru cercetare arheologică
Tarif/zi/arheolog (la 8 ore)
Notă: Tarifele pentru cercetare arheologică cuprind documentarea de birou,
întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de
cercetare/supraveghere/diagnostic, cercetarea arheologică/supravegherea
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IM/2 ex.

Director executiv,
Vivi Viorel PINTEA

Director executiv
Gheorghe SMARANDACHE

arheologică/diagnosticul arheologic, prelucrarea materialului arheologic și
redactarea raportului de cercetare/supraveghere/diagnostic.

Director executiv,
Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu
Buget, Impozite şi Taxe
Nicolaie BUŞOIU

Întocmit
Irina MITRICĂ
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile
prestate de unele instituţii de cultură de interes județean,
pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre propune aprobarea unor taxe şi tarife pentru
activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean,
pentru anul 2022.
În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Olt poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor
publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
istorice, de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.
Conform prevederilor art. 22 alin. (1) și art. 24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, modificată și
completată prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2020, activitatea muzeelor
și a colecțiilor publice de drept public se finanțează din venituri proprii
și din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale, după caz.
Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții
publice sunt stabilite de conducerea acestora.
În cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, tarifele
stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine
se află, conform dispozițiilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor
publice se asigură astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul
local;
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c) integral din venituri proprii.
Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 67
alin. (1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se
contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Veniturile
proprii ale bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin (1)
lit. b) și c), provin din prestări servicii, chirii, manifestări culturale și
sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii,
proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.
Cu adresele nr. 10393/04.10.2021 și nr. 10394/04.10.2021,
Consiliul Județean Olt a solicitat Muzeului Județean Olt, respectiv
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - instituții de cultură de
interes județean în cadrul cărora există activităţi de natura celor
specificate mai sus - , înaintarea propunerilor acestora privind taxele şi
tarifele pentru serviciile prestate în cadrul instituţiilor respective, care
vor fi percepute în anul 2022.
În contextul prevederilor art. 486 alin.(1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 67
alin. (1) lit. b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (1) și
art. 24 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003,
republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.
7/2020, instituţiile de cultură anterior menționate au înaintat propuneri
privind taxele şi tarifele pentru serviciile culturale oferite la nivel
județean sau național, ţinând cont de nivelul prognozat al inflaţiei,
precum şi de modul în care aceste taxe ar urma să influenţeze
veniturile instituţiilor.
Propunerile au fost înaintate prin următoarele adrese:
- Adresa nr. 759/08.10.2021 a Muzeului Județean Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10550/08.10.2021.
- Adresa nr. 3106/07.10.2021 a Centrului Județean de Cultură și
Artă Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
10513/07.10.2021;
Având în vedere cele menţionate, se propune aprobarea unor
taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de
interes județean, pentru anul 2022, conform anexei la proiectul de
hotărâre.
Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin
prezenta hotărâre constituie venituri ale instituţiilor de cultură
prestatoare ale serviciilor respective.
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Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife
pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes
județean, pentru anul 2022, a fost întocmit cu respectarea prevederilor
legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată.
INIŢIATORI

VICEPREŞEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT

VICEPRESEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT

Ionuț-Cătălin IVAN

Virgil DELUREANU

IM/2ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Economică, Buget – Finanţe
Nr. 10683/13.10.2021

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Virgil DELUREANU

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ionuț Cătălin IVAN

RAPORT
la proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate
de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2022
În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Olt poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.
Conform prevederilor art. 22 alin. (1) și art. 24 din Legea muzeelor
și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, modificată și completată
prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2020, activitatea muzeelor și a colecțiilor
publice de drept public se finanțează din venituri proprii și din subvenții
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții
publice sunt stabilite de conducerea acestora.
În cazul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public, tarifele
stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se
află, conform dispozițiilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor publice se
asigură astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul
local;
c) integral din venituri proprii.
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Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 67 alin.
(1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se
contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Veniturile
proprii ale bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin (1)
lit. b) și c), provin din prestări servicii, chirii, manifestări culturale și
sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii,
proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.
Cu adresele nr. 10393/04.10.2021 și nr. 10394/04.10.2021,
Consiliul Județean Olt a solicitat Muzeului Județean Olt, respectiv
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - instituții de cultură de interes
județean în cadrul cărora există activităţi de natura celor specificate mai
sus - , înaintarea propunerilor acestora privind taxele şi tarifele pentru
serviciile prestate în cadrul instituţiilor respective, care vor fi percepute în
anul 2022.
În contextul prevederilor art. 486 alin.(1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 67
alin. (1) lit. b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (1) și
art. 24 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003,
republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.
7/2020, instituţiile de cultură anterior menționate au înaintat propuneri
privind taxele şi tarifele pentru serviciile culturale oferite la nivel județean
sau național, ţinând cont de nivelul prognozat al inflaţiei, precum şi de
modul în care aceste taxe ar urma să influenţeze veniturile instituţiilor.
Propunerile au fost înaintate prin următoarele adrese:
- Adresa nr. 759/08.10.2021 a Muzeului Județean Olt, înregistrată
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10550/08.10.2021.
- Adresa nr. 3106/07.10.2021 a Centrului Județean de Cultură și
Artă Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
10513/07.10.2021;
Având în vedere cele menţionate, se propune aprobarea unor taxe
şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes
județean, pentru anul 2022, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin
prezenta hotărâre constituie venituri ale instituţiilor de cultură prestatoare
ale serviciilor respective.
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Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor
legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

Director executiv,
Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu
Buget, Impozite şi Taxe
Nicolaie BUŞOIU

Şef Serviciu Juridic – Contencios,
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU

Întocmit,
Irina MITRICĂ

IM/2ex.
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