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Se aprobă,
PREŞEDINTE
Nicolae Ioţcu
Avizat,
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gherghina Ribovici

REFERAT
privind taxe de vizitare şi servicii în cadrul Complexului Muzeal Arad pentru anul 2014
Cu privire la adresa Dvs., nr.5163/18.04.2013, privind stabilirea nivelului taxelor pentru
anul fiscal 2014, Vă comunicăm următoarele:
Pentru anul 2014, se menţin taxele de vizitare şi de prestare a serviciilor Complexului
Muzeal Arad la nivelul celor practicate în cursul anului 2013:
1. Taxă intrare/persoană/secţie vizitată
2 RON - adulţi
1 RON - preşcolari, elevi, studenţi, pensionari
2. Taxe servicii
10 RON - taxă ghidaj general
20 RON - taxă ghidaj special/tematic
50 RON - taxă vizionare expoziţii în afara programului
3. Taxă fotografiere/filmare
10 RON - taxă fotografiere
100 RON – taxă filmare
4. Se stabilesc pe bază contractuală:
Expertize, documentaţii ştiinţifice, servicii de conservare/restaurare, descărcare de sarcină
arheologică, întocmire de documentaţie diagnostic arheologic
5. Gratuit:
Copii instituţionalizaţi, pensionarii care au lucrat minim 10 ani în cultură (pe bază de
legitimaţie), persoane care lucrează în reţeaua muzeală (pe bază de legitimaţie), colaboratori ai
muzeului (pe bază de legitimaţie), membrii ICOM/AICA (pe bază de legitimaţie), persoane cu
handicap, veterani de război.
Ţinând cont de cele prezentate propunem spre aprobare taxele şi tarifele care vor fi
percepute de către Complexul Muzeal Arad începând cu 01.01.2014 şi elaborarea unui proiect de
hotărâre care va fi supus aprobării în plenul Consiliului Judeţean Arad.
Dr. Peter Hügel,
Manager
MEMBRU FONDATOR
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COSILIUL JUDEŢEAN ARAD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.6416/15.05.2013

VIZAT:
PREŞEDINTE
Nicolae Ioţcu

REFERAT
privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor pentru anul 2014
Urmare adresei Direcţiei Economice nr.5163/18.04.2013, unitatile
subordonate Consiliului judetean Arad au trimis spre aprobare propuneri de taxe
si tarife care se vor aplica in anul 2014, acestea fiind aceleasi cu taxele aplicate in
anul 2013, cu exceptia Centrului cultural.
Fata de cele arătate,
PROPUN:
Menţinerea şi aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor aplica in anul 2014, la
acelasi nivel cu cele din anul 2013, cu exceptia Centrului cultural Arad care
propune majorarea moderata a taxelor, ca urmare a cresterii pretului la energia
electrica si a combustibilului lemnos, astfel:
Taxe:
- canto classic, canto popular, canto muzica usoara,
instrumente de suflat
500 lei
- design graphic, arta fotografica
425 lei
- pian, chitara, orga, vioara, acordeon, grafica, design,
picture, balet
400 lei
- baterie
350 lei
- actorie, dans popular romanesc, instructor dans
popular
350 lei
- initiere fanfare
325 lei
- taxa inscriere in anii I-V studio
5 lei
- taxa diploma
30 lei
Tarife:
- Tabara Moneasa – servicii cazare si masa
71 lei/zi/persoana
- Tabara Moneasa – servicii cazare
50 lei/zi/persoana
- Tabara Casoaia – servicii cazare
30 lei/zi/persoana

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec.Gheorghina Ribovici

SEF SERVICIU,
Ec.Viorel Turjuc

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR. 124
din data: 20.06.2012
privind aprobarea taxelor speciale care urmează a fi percepute de Complexul
Muzeal Arad în anul 2014
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
- referatul nr. 262/07.05.2013 al Complexului Muzeal Arad, înregistrat la Consiliul
Judeţean Arad sub nr. 5.920/07.05.2013;
- referatul nr. 6.416/15.05.2013 al Serviciului impozite, taxe locale şi relaţii
economice în teritoriu;
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă taxele speciale care urmează a fi percepute în cadrul
Complexului Muzeal Arad în anul 2014, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Complexul
Muzeal Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Complexul Muzeal Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOŢCU

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
IOAN SILAGHI
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JUDEŢUL ARAD

Anexa la HCJ nr. ______/_______2013
I.

Taxe intrare
a) Taxă intrare/persoană/secţie vizitată
2 RON - adulţi
1 RON - preşcolari, elevi, studenţi, pensionari

II.

Taxe servicii
a) Taxă ghidaj general - 10 RON
b) Taxă ghidaj special/tematic - 20 RON
c) Taxă vizionare expoziţii în afara programului - 50 RON

III.

Taxă fotografiere/filmare
a) Taxă fotografiere - 10 RON
b) taxă filmare – 100 RON

IV.

Se stabilesc pe bază contractuală:
a) expertize
b) documentaţii ştiinţifice
c) servicii de conservare/restaurare
d) descărcare de sarcină arheologică
e) întocmire de documentaţie diagnostic arheologic

V.

Gratuit:
a)copii instituţionalizaţi
b) pensionarii care au lucrat minim 10 ani în cultură (pe bază de legitimaţie)
c)persoane care lucrează în reţeaua muzeală (pe bază de legitimaţie)
d) colaboratori ai muzeului (pe bază de legitimaţie)
e) membrii ICOM/AICA (pe bază de legitimaţie)
f) persoane cu handicap
g)veterani de război.

MEMBRU FONDATOR
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