ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Anexei nr. 6 la Hotararea nr. 261/2018
privind aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi,
pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.08.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 11608 din 03.07.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa nr. 1127 din 12.06.2019 a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 10386 din aceeasi data;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile
şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. c) şi alin. (5) pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă completarea Anexei nr. 6 la Hotărârea nr. 261 din 20.12.2018 privind
aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2019, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 261/2018
privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul
2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se înlocuieşte cu Anexa la prezenta.
Art. 3. – Direcţia Economică şi Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 145
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.08.2019
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA
la Hotărârea nr. 145 din 29.08.2019

TARIFE
aplicate de către Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași
Nr.
Crt.
1
1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

1.f

1.g

Denumire prestatie

U.M.

Tarif
Lei/u.
m.
Tarife pentru chirii/utilizare spatii aflate in sediul Consililui
Judetean Calarasi
Utilizarea foierului (corp A2) sălii de Lei/mp/zi
50
spectacol «Barbu Stirbei » Consiliului lucratoare
Judetean Calarasi – suprafata de 460,8 Lei/mp/zi libera si
58
m.p. In regim continuu sau punctual (in sarbatori legale
programul de ocupare a salii)
Lei/mp/zi/
41
(inchiriere
saptamanala)
34
Lei/mp/zi
5
(inchiriere
lunara)
Lei/mp/ora
(inchiriere
punctuala)
Utilizarea foierelor laterale ale salii de Lei/zi/mp in zi
« Barbu
Stirbei »
(stanga-dreapta) lucratoare
4
pentru targuri
Lei/zi/mp in zi
libera sau
6
sarbatori legale
Utilizarea foierelor laterale ale salii « Lei/zi
in
zi
53
Barbu Stirbei »
(stanga-dreapta) lucratoare
prezentari, expozitii
Lei/zi in zi libera
58
sau
sarbatori
legale
Utilizarea foierelor laterale ale salii Lei/ora in zi
99
« Barbu
Stirbei »(stanga-dreapta) lucratoare
repetitii, amenajare, protocol
Lei/ora in zi
116
libera sau
sarbatori legale
Sala de spectacol «Barbu Stirbei» Lei/ora in zi
898
pentru spectacole, concerte cu lucratoare
intrare libera sau cu vanzare de Lei/ora in zi
1.036
bilete
libera sau
Cu exceptia spectacolelor in scop sarbatori legale
caritabil
Sala «Barbu Stirbei» pentru repetitii, Lei/ora in zi
220
amenajari anterioare si ulterioare lucratoare
desfasurarii spectacolelor sau a altor Lei/ora in zi
254
programme de sala
libera sau
sarbatori legale
Sala
«Barbu
Stirbei»
pentru Lei/ora in zi
716
conferinte, sedinte
lucratoare
Lei/ora in zi
826

1.h

2
2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

3
3.a

3.b

libera sau
sarbatori legale
Sala «Barbu Stirbei» pentru serbari si Lei/ora in zi
267
spectacole organizate de ONG –uri lucratoare
(in limita maxima de 5 ore/luna)
Lei/ora in zi
406
libera sau
sarbatori legale
Tarife pentru chirii/utilizare spatii/prestari servicii (utilitati),
sediul Sala multifunctionala – Cinema 3D/2D
Utilizarea terasei in suprafata de 187
Lei/luna
3721
m.p. in scop 2ommercial, in regim
Lei/saptamana
1222
continuu si punctual (in programul de
Lei/zi lucratoare
192
ocupare a salii de cinema)
Lei/zi libera si
Nota: Tariful se aplica proportional cu
sarbatori legale
231
suprafata inchiriata
Lei/ora/mp
16
(inchiriere
punctuala)
Utilizarea terasei in suprafata de 187
Lei/luna
1116
m.p. in scop nonprofit, in regim
Lei/saptamana
367
continuu si punctual ( in programul de
Lei/zi lucratoare
58
ocupare a salii de cinema)
Lei/zi libera si
70
Nota : Tariful se aplica proportional cu
sarbatori legale
suprafata inchiriata
Lei/ora/mp
11
(inchiriere
punctuala)
Lei/saptamana
65
Lei/zi
11
Lei/zi libera si
14
sarbatori legale
Utilizarea salii multifunctionale - 3D
Lei/ora
in zi
Nota : Tariful se va diminua cu 50%
lucratoare
716
pentru institutii publice
Lei/ora
in zi
libera
sau
826
sarbatori legale
Utilizarea salii de cinema de catre
Lei/ora in zi
ONG –uri (in limita a 5 ore/luna)
lucratoare
506
Lei/ora in zi
libera sau
583
sarbatori legale
Inchiriere foaier Sala multifunctionala
Lei/luna
410
3D/2D
Lei/saptamana
110
Lei/zi
20
Lei/zi libera si
24
sarbatori legale
Inchiriere sistem de sunet
Inchiriere sistem de sunet in Calarasi
Lei/ora in zi
101
(fara transport)
lucratoare
Lei/ora in zi
162
libera sau
sarbatori legale
Inchiriere sistem de sunet in Calarasi
Lei/ora in zi
151
(cu transport)
lucratoare
Lei/ora in zi
212

3.c

3.d

4
4.a

4.b

4.c

4.d

5

Inchiriere sistem de sunet in deplasare
(in judetul Calarasi fara transport)

Inchiriere sistem de sunet in deplasare
(in judetul Calarasi cu transport)

Inchiriere sistem de lumini
Inchiriere sistem de lumini in Calarasi
(fara transport)

Inchiriere sistem de lumini in Calarasi
(cu transport)

Inchiriere sistem de lumini in deplasare
(in judetul Calarasi fara transport)

Inchiriere sistem de lumini in deplasare
(in judetul Calarasi cu transport)

Taxa pregatire muzicale

libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/ora in zi
lucratoare
Lei/ora in zi
libera sau
sarbatori legale
Lei/luna

106
167
156
217

101
162
151
212
106
167
156
217
300

Tarifele nu contin T.V.A..
In cazul inchirierilor asociate cu solicitarea folosirii de utilitati, contravaloarea acestora
va fi recuperata prin refacturare, in functie de consum.
Urmare prevederilor Hotararii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de
cultura al pensionarilor care au activat minimum 10 ani in domeniul cultural – artistic, cu
modificarile ulterioare, se stabileste:
- pensionarii care au activat minimum 10 ani in domeniul cultural – artistic si, dupa caz
sotul/sotia, beneficiaza de intrari gratuite in sala de cinematograf si de teatru, numai cu
programare saptamanala, pe locuri stabilite de organizatorul de spectacol – Centrul
Cultural Calarasi, pe baza de legitimatii.
Urmare prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu contractele distribuitorilor
de film/teatru, se stabileste:
- copilul cu handicap si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la intrarea la
spectacol;
- adultul cu handicap grav sau accentuat si persoana care il insoteste beneficiaza de
gratuitate;

-

adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete cu pret redus practicate de
organizator (pentru elevi, studenti, copii).
Indiferent de categoria de persoane (copil, adult) si de gradul lor de handicap numarul de
locuri rezervate lor si insotitorilor este:
- 4 locuri/spectacol la sala ”Cinema”;
- 6 locuri/spectacol la sala ”Barbu Stirbei”.
Pentru accesul in sala locurile vor fi rezervate cu 5 zile inainte de data spectacolului. Intrarea va
fi pe baza de legitimatii.
Notă:
Pentru organizarea a cel puțin 10 spectacole/lună solicitanții beneficiază de o reducere de 10%
pentru fiecare spectacol din tariful stabilit la punctul 1.e.
Unităților de învățământ acreditate li se vor percepe tarife de închiriere reduse cu 50% faţă de
tariful standard.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MUREŞANU

