ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor
şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020
Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând referatul de aprobare nr.5.165/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului
Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.336/2020 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț, respectiv
nr.211/2020 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr.5.165/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de
Management și al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art.108, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(3), lit.„c”, alin.(4) lit.„b” și ale art.196
alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.I: (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea
taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal
2020, după cum urmează:
1. Anexa nr.8- tarife practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra
Neamţ, se redenumește ca „tarife practicate de către Teatrul Tineretului Piatra Neamţ” și se
completează cu tarife practicate pentru închirierea unor bunuri de către această instituție de cultură
de interes județean, urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
2. Anexa nr.9- taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare”
Neamț se completează cu tarife practicate pentru închirierea de căsuțe, proprietatea Județului Neamț,
în cadrul evenimentului anual „Târgul de Crăciun la Neamț”, urmând a avea forma prevăzută în
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. Anexa nr.13- tarife pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul județului Neamț se completează
cu tarife pentru utilizare stâlpi, urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
4. Se introduce o nouă anexă, numerotată cu nr.17, conținând taxele percepute pentru prestațiile
specifice în activitatea de eliberare a licenței de traseu pentru servicii regulate de transport persoane
contra cost la nivel județean, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr.4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr.1-4 nu se aplică instituțiilor subordonate Consiliului
Județean.
Art.II: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre sunt
valabile începând cu data de 1 aprilie 2020.
Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și
instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor
consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE
Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
Piatra Neamț
Nr. 73 din 30 martie 2020
Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Anexa nr. I

Y3 0in 30. (}3 "2020

TARIFE
practicate de ci
Teatrului Tineretului Piatra Neamf
Nr.

TARIF

crt"

-leiPENTRU SPECTACOLE OBI$NUITE (STAGXUNE)
a) SALA MARE:

1"

LOJA
STAL
BALCON
Pachet

35
28
18

FAMILIE (minim

3 persoane, adulli gi copii)

25o/orcducero
pentru adulti

b) SALA STUDIO "CORNELIU- DAN BORCIA"
BILET STANDARD

c)

.,

))

SALA "MULTIMEDIA"

BILET STANDARD
20
- Pentru insolitorii qcolarilor gi preqcolarilor
500/o reducere:
PENTRU PREMIERE $I SPECTACOLE EXTRAORDINARE:
a) SALA MARE:
LOJA
50
STAL
4A
BALCON
20
Pachet FAMILIE (minim 3 persoane, adulli ;i copii)
400lo reducere
oentru adulti

1

b) SALA STUDIO ''CORNELIU DAN BORCIA''
c) SALA MULTIMEDIA
BILET STANDARD
PENTRU FESTIVAL DE TEATRU
BILET STANDARD I (ex.: spectacol de sald micd, exterior)
BILET STANDARDJ (ex.: spectacol internafional, sald mare)

Not6: *) - pentru elevii din invaldmdntul preuniversitar

-

30
50
70

7s%reducere;

pentru studenfi qi pensionari 50% reducere;
**) pentru grupuri mai mari de- l0 persoqne, pe bazd de
acord de
parteneriat intre TT ;i institulii publice sau societdli private, se pot obyine reduceri de pdnd
la 20% din tarifele standard.
-

TARIFE
practicate pentru abonamente
Nr.
crt.
I
2.

TIPUL
ABONAMENT CLASIC
ABONAMENT DE FESTIVAL

CONTINUT

6

spectacole

intrare la festival

TARIF'

-lei100

300

TAMFE
practicate pentru tnchirierea unor bunuri
M

a)rf

Inchiriere spa(ii:

o
o

Y
I

itt

tu

{$;

Nr"

Spalial de inchiriat

crt"

Tarif ( lei/or
PersoaneJizice
Persoane

L
t
3.
4.

Sula Mare
S alu

"Corneliu-Dan
Sala Multimedia
Sula Rotondd
Foaier

b) inchiriere

B

orcia"

juridice

Asocia{ii, Fundalii

500
300
300
300
250

echipamente cle sunet, lumini, elemente de recuzitd;i decor

c) inchiriere autocar - 4,5 lei/km,

/g

(pentru deplasdri cle minim 100 km).

400
200
200
200
150

-

250

lei/ord;

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

nr"2

+3

din 3cj .a5.2020

TAXE $I T
percepute de Centrul pentru Culturh gi Arte
ttCarmen Saecularett Neamt

1. Tarif inchiriere autocar:

2. Taxe pentru cursuri

specifice:

oanto (clasic) ....
canto popular I muzicd

actorie
pian .

"... min. 3,4 lei/km
80 lei / lun6
80 lei i lund
80 lei I lun6
go lei / iund

uEoard

muzicale.
iconografie
pictur[ , grafrcd
atelier media- jurnalism
instrumente

art6 decorativd /

.....

70 lei / lund
70 lei / lund
70 lei / lun6
70lei / lun6

ateliere creative pentru copii cu ocazia diverselor evenimente desfrgurate in jude{ul Nearnf :
oldrit, modelaj in lut, desen gi picturd pe diferite obiecte, impletituri din fibre vegetale,
confecfionare de mdgti, handmade ;i artd decorativd (confec{ionare de felicitdri, obiecte
din materiale reciclabile, confeclionare de obiecte decorative din hArtie), ateliere de
incondeiat oud, confeclionare de mdrfigoare etc
...,. l0lei /persoani/or6
- pentru grupuri mai mari de 10
.. 7 lei /persoand/or6

.
copii

3" Tarife pentru

prestarea unor servicii:

- participarea

-

Ansamblului Folcloric (orchestra qi dansatori)
la diferite manifestdri culturale
minim 2.000 lei / ooncert;
servicii de sonorizare ..
.. minim 500 lei / manifestare (pt. maxim 2 ore);

4. Tarife

-

practicate pentru prestrri servicii editoriale Editura "Nona":

Concepfie graficd gi design afige, caiete program,
fly-ere, diplome, bannere
Inregistrdri foto - video
Procesare foto - video
Multiplicare CD, DVD .
culegere text(pentru realizare de cdrJi sau reviste) ".
Concepfie gi design copertb
Oblinere ISBN si casetd CIP pentru alte lucrdri

..

....

..

.. 100 lei / lucrare;
".

500 lei / eveniment;
300 lei / eveniment;

l0 lei lbuc.

."..".. 3 leilpag.A4;
50 lei / lucrare;

.......

100 lei.

TARIFE
practicate pentru tnchirieres de cdsu(e,
proprietutea j udelului Neamfi
tn cadrul evenimentului unuul "Tfrrgul de Crdciun lu

Nr"

Tip cdsule

crt"

Tarif minim
Qe

i / c d s ul d/s dp t dm dn d)

I.

Cdsuld de 5,5 x 3 m

2.

Cdsuld de 4,5 x 3 m - destinatd comercializdrii produselor
alimentare, kurtos, gogoSi, cldtite ;i alte produse similare

3.

Cdsuld de 4,5 x 3 m - destinatd comercializdrii obiectelor din
bland/pieldrie (haine, cdciuli, mdnuqi, etc)

600

Cdsuld de 4,5 x 3 m - destinatd comercializdrii vinurilor.
bduturilor rdcoritoare, bduturilor calde. dulciurilor

52s

4.

5

-

destinatd alimentoliei publice

Cdsuldde2x3m - destinatd comercializdrii produselor de
arlizanql, handmade, decoraliuni, jucdrii, bijuterii, obiectelor de
artd populard

950

704

150

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Anexa nr. 3

\3

/rk
to/

din 3o.o3 ,2020

al

7l

TA
pentru inchirie
din patrimoniul jud
Nr.
crt.

l.

eamf

OPERATIUNEA

IJ. M.

lnchiriere sili de gedin(e:

I. a) Sala ,,Calistrat Hogaq"

300

ora

b) Sala ,,Ion Creangi"
c) Sala ,,Mihail Sadoveanu"

II. Pentru institufii
neguvernamentale

a)
b)

7

Lei

publice

1s0

/5

gi

organiza{ii

:

Sala ,,Calistrat Hogag"

100

Sala ,,Ion Creang["

75

c) Sala ,,Mihail Sadoveanu"

50

Garare autoturism

in garajul Consiliului Jude{ean

luna

70

m.p./an

60

luna

40

sfilp/lund

c/v in lei a
2 euro

Neamt
J.

lnchiriere spa{ii din sediul Consiliului
Neam{ pentru birouri institufii publice

4.

Inchiriere spaJii din sediul Consiliului Jude{ean
Neamf in vederea instalirii de automate pentru

bluturi

5.

Jude{ean

nealcoolice

Tarif utilizare sfilpi

NOTA:
1' Instituliile qi serviciile publice de interes judelean finanfate din bugetul judelului
Neam! nu datoreazd, plata tarifelor pentru inchirierea de bunuri din patrimoniul judefului
Neam!;

2. Pentru acfiunile organrzate de cdtre Institulia Prefectului judefului Nearn! in
exercitarea atribufiilor sale legale nu se datoreazd. plata tarifelor pentru inchirierea de
bunuri din patrimoniul judefului Neam!.
3 ' Institu{iile gi serviciile publice de interes local finanlate din bugetul localitalilor pe
teritoriul cdrora se afld stdlpii din patrimoniul Judelului Neam! nu datoreaLd plata tariful.ui de
utilizare stdlp. Solicitarea acestor facilitdfi se va transmite Consiliului Judefean Neamf va urma
Ei
procedura specificd privind folosinla gratuitd a bunurilor publice prevdzutd. in O.U.G.
m.5112019.

CONSILIUL ruDETEAN NEAMT

nt.4

Y3

din 16.03, 2o2o

TAXE
percepute pentru prestafiile specifice
in activitatea de eliberare a licen{ei de traseu
pentru servicii regulate de transport persoane
contra cost la nivel jude{ean

Nr.
crt.

I

Taxi

Tip presta{ie

(lei)

Eliberarea/prelungirea licenlei de traseu judejean pentru
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel judelean pentru o cursd (dus-intors),

42

(pentru un an)

2.

Inlocuirea licenlei de traseu judelean ocazianatd de pierderea,
sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea

denumirii operatorului de transport,

a

adresei sediului

Lt7

social/domiciliului acestuia ori a numdrului de inmatriLculare al
vehiculului, (pentru un exemplar)

NotS:
1. Taxa perceputd pentru o prestalie specificb, aferentd eliberdrii/prelungirii
licenlei de traseu pentru o perioadd mai micd de un an, se stabileqte ca fi.acfie
lunard din tariful perceput pentru un an;
2. La suma datoratd, emiterii licen{ei de traseu se adaugd contravaloarea
formularului de licenld de traseu imprimat cu regim special, achizilionat de
Judelul Neam! de la c.N. Imprimeria Nalionald S.A. Bucureqti.

-

