HOTĂRÂREA NR. 12
privind impozitele, taxele locale si tarifele pe anul 2013
Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2013,
analizând Raportul de specialitate nr. 1112/ 24.01.2013 al Direcţiei Economice, prin care
se fac propuneri pentru stabilirea de impozite, taxe locale şi alte tarife datorate bugetului
Consiliului Judeţean Sibiu pentru anul 2013,
văzând avizul favorabil al Comisiei pentru probleme economice,
în baza prevederilor art. 287 şi ale art. 288, alin. 1 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea
executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 568/ 19.07.2010 al Ministrului
Transporturilor şi art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul dispozitiilor art. 91, alin. 1, lit. b coroborat cu alin. 3, lit. c şi ale art. 97 din
Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor de
construcţii, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă taxa pentru eliberarea avizului de principiu, tarifele anuale pentru
utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene şi tarifele suplimentare de utilizare a
drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele cu tonaj şi/ sau gabarite care depăşesc limitele
legale, conform Anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă nivelurile taxelor şi tarifelor utilizate de instituţiile publice subordonate
Consiliului Judeţean Sibiu, conform Anexei nr. 3.
Art. 4. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru anul 2013.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică,
Direcţia Tehnică, Investiţii şi Patrimoniu, Arhitectul Şef, precum şi instituţiile sau serviciile
publice coordonate de Consiliul Judeţean Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate şi se aduce la
cunostinţă publică prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu, prin grija Secretarului
Judeţului Sibiu.
Adoptată în Sibiu, la data de 31 ianuarie 2013.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,

Ioan Cindrea

Iordan Nicola

(...)
3.4. Tarife pentru serviciile oferite de C.N.M. ASTRA -SIBIU
I.

MUZEU ÎN AER LIBER :

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
II.

EXPLICAŢII
Bilet intrare adulţi
Bilet intrare pensionari
Bilet intrare elevi şi studenţi
Bilet intrare adulţi în grupuri organizate > 20 persoane
(Un însoţitor are intrarea gratuită).
Bilet intrare elevi şi studenţi în grupuri organizate >20 persoane
( Un însoţitor are intrarea gratuită).
Abonament anual familial unic, valabil pentru toate unităţile
muzeale ale complexului (părinţi + copii)
Abonament anual individual adulţi, valabil pentru toate unităţile
muzeale ale complexului
Abonament anual individual – pensionari, valabil pentru toate
unităţile muzeale ale complexului (venit lunar > 1.000.lei)
Abonament anual individual – pensionari, valabil pentru toate
unităţile muzeale ale complexului (venit lunar între 7001000.lei)
Abonament anual individual – pensionari, valabil pentru toate
unităţile muzeale ale complexului (venit lunar < 700.lei)
Abonament anual individual - elevi şi studenţi, valabil pentru
toate unităţile muzeale ale complexului
Abonament familial anual pentru cadre didactice şi alte categorii
de bugetari Sibieni, valabil pentru toate unităţile muzeale ale
complexului ( părinţi + copii)
Taxă utilizare audioghiduri
Taxă ghidaj grup – limba română
Taxă ghidaj grup – limbă străină
Taxă de filmare în muzeu pentru persoane fizice
Taxă de filmare în muzeu pentru studiouri de TV., profesionişti,
etc
Taxă de fotografiere grupuri organizate (cununii, botezuri şi alte
manifestări ocazionale)
Taxă popicărie

Tarif propus
pentru anul 2013
15,00 lei/ persoană
7,50 lei/ persoană
3,50 lei/ persoană
10,00 lei/ persoană
2,00 lei/ persoană
50,00 lei/ an
40,00 lei/ an
20,00 lei/ an
15,00 lei/ an
Gratuit
10,00 lei/ an
30,00 lei/ an
20,00 lei
50,00 lei
70,00 lei
100,00 lei/ zi
500,00 lei/ oră
50,00 lei/ aparat/ zi
5,00 lei/ oră

MUZEUL - FRANZ BINDER:
1.
2.
3.
4.
5.

Bilet de intrare adulţi
Bilet de intrare elevi şi studenţi
Taxă fotografiere
Taxă ghidaj în limba română
Taxă ghidaj în limbi străine

5,00 lei/ persoană
1,00 lei/ persoană
5,00 lei/ zi.
10,00 lei
30,00 lei

III.

MUZEUL - EMIL SIGERUS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Bilet intrare adulţi ( valabil şi pentru Casa Artelor)
Bilet intrare elevi şi studenţi (valabil şi pentru Casa Artelor)
Taxă ghidaj în limba română
Taxă ghidaj în limbi străine
Taxă închiriere sală conferinţe cu aparatură
Taxă închiriere sală conferinţe fără aparatură
Taxă închiriere sala conferinţe cu aparatură
Taxă închiriere sală conferinţe fără aparatură

5,00 lei/ persoană
1,00 lei/ persoană
10,00 lei
30,00 lei
50,00 lei/ oră
30,00 lei/ oră
300,00 lei/ z
250,00 lei/ zi

MUZEUL CIVILIZAŢIEI TRANSILVANE:

1.
2.

V.

Bilet intrare în Centrul cultural memorial Doctor Gheorghe Telea
- Bologa pentru adulţi
Bilet intrare în Centrul cultural memorial Doctor Gheorghe Telea
- Bologa pentru elevi şi studenţi

2,00 lei/ persoană
1,00 lei/ persoană

PENSIUNEA - VILA DIANA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI.

Cazare la cabana veche – DIANA – ( cu TVA. 9% = 3,19.lei şi
taxa hotelieră 4% = 1,42.lei, incluse)
Cazare la cabana nouă – DIANA – în cameră cu 4 – 6 locuri şi
paturi supraetajate (cu TVA.9% = 2,39.lei şi taxa hotelieră 4%
= 1,06.lei, incluse)
Cazare la cabana nouă – DIANA – în cameră cu două paturi la
mansardă(cu TVA.9%=3,98.lei şi taxa hotelieră 4% = 1,77.lei,
incluse)
Cazare la cabana nouă – DIANA –în cameră cu 2, 4 sau 6 paturi,
pentru grupuri > 20 de persoane
Taxa pentru utilizarea sălii de conferinţe, cu aparatură
Taxa pentru utilizarea sălii de conferinţe, fără aparatură
Taxa pentru utilizarea sufrageriei şi bucătăriei

40,00 lei/ pat/ noapte
30,00 lei/ pat/ noapte
50,00 lei/ pat/ noapte
25,00 lei/ pat/ noapte
500,00 lei/ zi
300,00 lei/ zi
300,00 lei/ zi

PRESTĂRI SERVICII LA MUZEUL ÎN AER LIBER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Taxă plimbare cu trăsura albă ( două locuri)
Taxă plimbare cu trăsura albă ( şase locuri)
Taxă plimbare cu alte trăsuri
Taxă plimbare cu sania
Taxă transport mărfuri sau produse cu tractorul
Taxă parcare pentru autoturisme, în incinta muzeului
Taxă parcare pentru microbuze, în incinta muzeului
Taxă parcare pentru autobuze/autocare, în incinta muzeului
Taxă parcare autoturisme ale posesorilor de abonamente anuale
Taxă oficiere cununii, botezuri, sau alte slujbe religioase:
• La biserica Bezded

150,00 lei/ oră
200,00 lei/ oră
30,00 lei/ 30.min
30,00 lei/ 30.min
3,00 lei/ km
3,00 lei/ zi
10,00 lei/ zi
15,00 lei/ zi
10,00 lei/ an
100,00 lei

• La biserica Dretea
11. Taxă pentru utilizarea sălii de conferinţe – pavilion central
12. Taxă pentru utilizarea aparatelor din dotarea sălii (TV,
retroproiector, proiector de diapozitive.)
13. Taxă pentru utilizarea scenei lac în timpul zilei
14. Taxă pentru utilizarea scenei lac pe timpul nopţii
15. Taxă utilizare staţie sonorizare
16. Taxă închiriere teren pentru organizarea de evenimente
VII.
1.
2.
3.

150,00 lei
150,00 lei/ zi
100,00 lei/ zi
100,00 lei/ oră
200,00 lei/ oră
50,00 lei/ oră
30,00 lei/ mp/ zi

PROGRAM PEDAGOGIE MUZEALĂ:
Taxă program pedagogie muzeală pentru elevi şi studenţi pe
perioada 15.septembrie – 15.iunie, inclusiv legitimaţie anuală
Taxă program pedagogie muzeală pentru elevi şi studenţi pe
perioada 15.septembrie – 15.iunie, inclusiv abecedar
Taxă program pedagogie muzeală pentru elevi şi studenţi pe
perioada 16.iunie – 14.septembrie

15,00 lei/pers./an şcolar
25,00 lei/pers./an şcolar
10,00 lei/pers./atelier

VIII. STUDIOUL DE FILM
1.
2.
3.
4.
5.
IX.

Taxă proiecţii film documentar (pentru persoane adulte)
Taxă proiecţii film documentar pentru elevi şi studenţi
Taxă închiriere sală cu echipament de proiecţie (videoproiector,
ecran, sistem de sonorizare.)
Taxă închiriere sală fără echipament de proiecţie
Taxă transfer video de pe suport analog pe suport digital

6,00 lei
1,50 lei
50,00 lei/ oră
25,00 lei/ oră
15,00 lei/ oră

PRELUCRARE ŞI VÂNZARE MASĂ LEMNOASĂ
1.
2.
3.
4.
5.

X.

Debitare în gater lemn răşinoase
Debitare în gater lemn stejar
Debitare în gater lemn diferite specii
Prelucrare la maşina de tâmplărie
Prelucrare la maşina de rindeluit

60,00 lei/ mc
70,00 lei/ mc
60,00 lei/ mc
60,00 lei/ mc
60,00 lei/ mc

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE
1.
2.

XI.

Taxă de frecventare bibliotecă
Taxă pentru întârzierea returnării cărţilor

5,00 lei/ an
10,00 lei/ lună

LABORATOR ZONAL
1.
2.

Taxă cursuri specializare – curs restaurare
Taxă participare la cursuri centru pregătire restaurare

4,00 lei/ oră
50,00 lei/ zi

XII.

TAXE DIVERSE

1.
2.
3.

Taxă pentru consultarea colecţiilor muzeale şi a aparatului
complementar (fotografii, filme, desene, dispozitive, clişee pe
sticlă etc.)
Taxă consultanţă de specialitate (muzeologie, conservare,
restaurare, marketing, editare film, tipărituri)

10,00 lei/ prestaţie

Pentru alte prestări de servicii se întocmesc devize de lucrări în
funcţie de specificul comenzii

XIII. FACILITĂŢI
1. Accesul gratuit în Muzeul în aer liber pentru cadrele didactice care însoţesc
grupuri de elevi
2. Accesul gratuit pentru :
• Preşcolari (până la 6 ani)
• Pensionari cu venit lunar sub 7oo lei;
• Veterani de război şi foşti deţinuţi politici;
• Persoane cu dizabilităţi şi însoţitori (un însoţitor/persoană);
• Persoane aflate şomaj sau ajutor social;
• Elevi şi studenţi proveniţi din familii defavorizate (numai în grupuri
organizate, cu listă semnată de un cadru didactic sau un asistent
social şi vizată de conducerea instituţiei din care provin);
• Membri ICOM., ICOMOS., ASER. şi RNMR.;
• Angajaţii muzeelor din România.

Notă: Preţurile se pot negocia în funcţie de cerinţele beneficiarului

300,00 lei/
prestaţie

