PROIECT
HOTĂRÂRE
cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile
prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul
şcolar 2014-2015;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de
unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2015
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 10264/27.10.2014 privind proiectul
de hotărâre nr. 10265/27.10.2014;
- Prevederile art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 282 şi art. 283 alin. (1) și (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Adresa nr. 279/23.09.2014 a Școlii Populare de Arte şi Meserii
Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
9140/26.09.2014;
- Adresa nr. 273/30.09.2014 a Muzeului Județean Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9252/30.09.2014;
- Adresa nr. 766/09.10.2014 a Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9573/09.10.2014.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct.
1;4 şi art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. (1) Se aprobă taxele şcolare pentru activităţile prestate de
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, pentru anul școlar 20142015.
(2) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate
de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2015.
(3) Taxele şi tarifele menţionate la art. 1 alin (1) şi (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, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, Muzeului
Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt.
INIŢIATOR,
VICEPREŞEDINTE
Pavel BELINSKI

AVIZAT,
Secretar al Județului
Gabriel BULETEANU

IM/2 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Direcţia Economică, Buget – Finanţe
Nr. 10266/27.10.2014

AVIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Pavel BELINSKI

RAPORT
la proiectul de hotărâre cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare
pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Slatina în anul școlar 2014-2015;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele
instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2015
În baza prevederilor art. 282 şi art. 283 alin.(1) și (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi 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 arheologie şi altele asemenea.
Cu adresa nr. 8554/09.09.2014, Consiliul Județean Olt a solicitat
unor instituţii de cultură subordonate, in cadrul cărora există activităţi
de natura celor specificate mai sus, înaintarea propunerilor acestora
privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru serviciile prestate în cadrul
instituţiilor respective.
În contextul prevederilor art. 283 alin.(3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile
de cultură subordonate au înaintat propuneri privind taxele şi tarifele
pentru servicii culturale oferite comunităţii din judeţ, 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. 279/23.09.2014, a Școlii Populare de Arte şi Meserii
Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
9140/26.09.2014;
- Adresa nr. 273/30.09.2014 a Muzeului Județean Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9252/30.09.2014;

- Adresa nr. 766/09.10.2014 a Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9573/09.10.2014, prin care s-a
comunicat faptul că, având în vedere că majoritatea spectacolelor
sunt planificate a se susține la primăriile din județ, acestea
neavând fonduri suficiente pentru a pentru plăti serviciile
respective, pentru anul 2015 se propune un tarif de 2000 lei pe
spectacol, față de 5000 lei pe spectacol, cat a fost stabilit pentru
anul 2014.
Având în vedere cele menţionate, se propune aprobarea unor
taxe şi tarife la unele instituţii de cultură pentru anul 2015, 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.
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.

EXPUNERE de MOTIVE
cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile
prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul
şcolar 2014-2015;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de
unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2015
Proiectul de hotărâre propune:
- aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2014-2015;
- aprobarea unor taxe şi tarife la unele instituţii de cultură de
interes judeţean, pentru anul 2015.
În baza prevederilor art. 282 şi art. 283 alin.(1) și (3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 67 lit. b) şi art. 68 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi 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 arheologie şi altele asemenea.
Cu adresa nr. 8554/09.09.2014, Consiliul Județean Olt a
solicitat unor instituţii de cultură subordonate, in cadrul cărora
există activităţi de natura celor specificate mai sus, înaintarea
propunerilor acestora privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru
serviciile prestate în cadrul instituţiilor respective.
În contextul prevederilor art. 283 alin.(3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, instituţiile de cultură subordonate au înaintat propuneri
privind taxele şi tarifele pentru servicii culturale oferite comunităţii
din judeţ, 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. 279/23.09.2014, a Școlii Populare de Arte şi
Meserii Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
9140/26.09.2014;
- Adresa nr. 273/30.09.2014 a Muzeului Județean Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
9252/30.09.2014;
- Adresa nr. 766/09.10.2014 a Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9573/09.10.2014, prin care s-a
comunicat faptul că, având în vedere că majoritatea
spectacolelor sunt planificate a se susține la primăriile din
județ, acestea neavând fonduri suficiente pentru a pentru plăti
serviciile respective, pentru anul 2015 se propune un tarif de
2000 lei pe spectacol, față de 5000 lei pe spectacol, cat a fost
stabilit pentru anul 2014.
Având în vedere cele menţionate, se propune aprobarea unor
taxe şi tarife la unele instituţii de cultură pentru anul 2015, 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.
Proiectul de Hotărâre cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare
pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Slatina în anul şcolar 2014-2015; - aprobarea unor taxe şi tarife la
unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2015, a
fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.
INIŢIATOR,
VICEPREŞEDINTE
Pavel BELINSKI

IM/2ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Anexă la Proiectul de Hotărâre
nr. 10265/27.10.2014

LISTA
cuprinzând taxele şi tarifele percepute de unele instituţii de cultura de interes judeţean,
pentru anul 2015
I.

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii nr. 2 din data de 11.09.2014,
se propun următoarele niveluri ale taxelor şcolare percepute;
 300 lei/an şcolar pentru clasele din Municipiul Slatina;
 150 lei/an şcolar pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului;
 50 lei/curs pentru clasele din mediul rural;
 50 lei taxă eliberare diplomă.
Nr.
Discipline
Crt.
1.
Canto, Acordeon, Ţambal/Contrabass, Chitară, Vioară/Pian, Orgă
electronică, Pian/Instrumente de percuţie(xilofon, baterie), Design
vestimentar, Arta mişcării manechine, Actorie, Pictură, Dans modern,
Balet-balet contemporan, Dans popular, Instrumente populare
2.
Actorie (Caracal), Instrumente populare (Corabia), Dans popular
(Caracal), Pictură (Caracal)
3.
Dans popular (Vâlcele, Bobiceşti, Stoeneşti, Izvoarele, Şerbăneşti, Optaşi,
Corbu), Nai (Izbiceni) ,Cusut Ţesut (Poboru, Cezieni), Artă popularăcioplit în lemn (Corbu), Pictură (Vitomireşti, Vişina), Ceramică (RomânaOboga), Cojocărit (Vădastra), Instrumente populare (Cezieni,
Morunglav), Ceramică neolitică (Vădastra), Ansamblu instrumental
(Dobreţu), Dans (Sprâncenata)
NOTĂ: Reduceri de taxă:
 Cursanţii care frecventează două sau mai multe cursuri:

Taxă şcolară
2014/2015
300 lei/an şcolar
150 lei/an şcolar
50 lei/curs

- primul curs taxă şcolară 300 lei/an şcolar (Slatina), 150 lei/an şcolar (celelalte oraşe ale judeţului), respectiv 50
lei/curs (mediul rural)
- al doilea curs redus cu 25%;
- de la al treilea curs se aplică o reducere de 50%.
 Cursanţii din aceeaşi familie beneficiază de o reducere de 25%, astfel:
- unul dintre cursanţi taxă şcolară 300 lei/an şcolar (Slatina), 150 lei/an şcolar (celelalte oraşe ale judeţului),
respectiv 50 lei/curs (mediul rural);
- al doilea cursant reducere 25%;
- de la al treilea curs se aplică o reducere de 50%.
 Cursanţii din familiile cu venituri reduse sau familii monoparentale:
- venituri/familie sub 300 lei, se aplică o reducere de 80%;
- venituri/familie între 301 şi 400 lei, se aplică o reducere de 70%;
- venituri/familie între 401 şi 500 lei, se aplică o reducere de 60%;
 Nu se percep taxe pentru cursanţii din centrele de plasament şi pentru cei cu dizabilități psihomotorii;
 Nu se percep taxe pentru angajaţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, precum şi pentru copiii acestora.

II.

MUZEUL JUDEŢEAN OLT
Nr.
Crt.
1.
2.

3.

Denumirea serviciului
Vizitare secţie muzeu pentru preşcolari, elevi, studenţi, militari, pensionari şi
grupuri organizate (min.10 persoane).
Vizitare secţie muzeu pentru adulţi
Notă:gratuit pentru persoanele instituţionalizate, pensionari care au lucrat
minim 10 ani în cultură (pe baza legitimaţiilor speciale emise de Ministerul
Culturii), colaboratori ai muzeului şi persoane care lucrează în reţeaua
muzeală (pe bază de legitimaţie), membri Consiliului Internaţional al
Muzeelor - I.C.O.M.(pe bază de legitimație), persoane cu dizabilități,
veterani de război.
Fotografiere în timpul ghidajului (Taxa minimă/aparat)
Notă: taxa finală se negociază în funcţie de numărul de obiecte
fotografiate, de pregătirile logistice care implică personalul muzeului.

Taxă/Tarif
2015
1 leu
2 lei

15 lei

4.

5.
6.
7.
8.

Filmare şi/sau fotografiere evenimente deosebite (Taxa/ora/aparat)
Notă: taxa finală se negociază în funcţie de timpul de filmare, de pregătirile
logistice care implică personalul muzeului. Fotografierea şi filmarea sunt
gratuite la vernisaje şi diferite acţiuni organizate în cadrul expoziţiilor de
bază sau cu aprobarea scrisă directorului instituţiei.
Taxa de ghidaj pentru mai puţin de 5 persoane care solicită acest serviciu
de specialitate
Eliberarea de documente care să certifice activităţi extraşcolare desfăşurate
în muzeu
Închiriere Sala de Festivităţi a Muzeului Judeţean Olt. (Taxa/oră)
Închirierea Galeriei ARTIS a Muzeului Judeţean Olt. (Taxa/oră)

100 lei

10 lei
10 lei
30 lei
50 lei

NOTĂ: Tarifele filmare/fotografiere şi închiriere spaţii muzeale se dublează în afara programului normal de vizitare.
Pentru orice alt tip de servicii (expertize, întocmiri de documentaţii ştiinţifice, studii istorico-arheologice aferente
P.U.G., rapoarte descărcări de sarcină arheologică, închirieri de spaţii muzeale etc.) pentru orice alte manifestări, se
vor încheia contracte pe baza unei cereri scrise înaintate în prealabil de către solicitant.
În aceste cazuri taxele vor fi negociate cu eventualii beneficiari de către conducere şi specialistul direct implicat.

III.
Nr.
Crt.
1.

Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI”
Denumirea serviciului prestat
Spectacole susținute de personalul artistic (orchestră, dansatori, soliști vocali)

Şef Serviciu
Buget, Impozite şi Taxe
Nicolaie BUŞOIU
IM/2 ex.

Tarif

2015
2.000 lei/spectacol

Director executiv,
Constanţa DUMITRU
Întocmit,
Irina MITRICĂ

ANUNȚ
,,Persoanele interesate pot trimite in scris sau sa depuna personal la sediul Consiliului Judetean
Olt , la d-na Magdalena TOLU consilier juridic la Monitorul Oficial ,Registratura,Relatii cu Publicul
si ATOP,propuneri,sugestii,opinii cu privire la Proiectele de hotarare mentionate mai sus , pana la
data de 15.XII .2014.

