
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______/2014 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ________2014, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasnapentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

luând în considerare: 

- art. 20 lit. „b”, art. 27 şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 14/2014privind reglementarea 

situației juridice a imobilului Centru de Agrement Zăbala, 

- adresa Școlii Populare de Artă și Meserii nr. 234/16.05.2014, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 4690/16.05.2014, 

- adresa Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”-„Háromszék” nr. 351/07.07.2014, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

6754/09.07.2014, 

în baza art. 91 alin. (3) lit. „c” şi în temeiul art.97, alin. (1) din Legea 

administraţiei publice localenr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna se completează în sensul că după anexa nr. 11 se introduc 

două noi anexe, anexa nr. 12 și anexa nr. 13 cu conținutul prevăzut în anexa nr. 1 și 

anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. II.Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre intră în vigoare începând 

cu data de __________ 2014 și fac venit la bugetul propriu alȘcolii Populare de Artă și 

Meserii, respectiv al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”-„Háromszék”. 

Art.III.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 

Economică,Școala Populară de Arte și Meserii și Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”-

„Háromszék”. 

 

Sfântu Gheorghe, ___________ 2014. 

 

 

TAMÁS Sándor 

     Preşedinte 

 

 

 Contrasemnează: 

 VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se comunică:  

 - 1 ex. la Instituţia Prefectului jud. Covasna, 

 - 2 ex. la Compartimentul administraţie publică, 

 - 1 ex. la Direcţia Economică, 

 - 1 ex la Școala Populară de Artă și Meserii,  

- 1 ex. la Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”-„Háromszék”. 

 
CsE 



 

ANEXA nr. 1 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. ___/2014 

(ANEXA nr. 12 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 10/2013) 

 

 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII  

 

1) Tarife pentru cazare 

- grupuri cu până la 30 de 

persoane: 

20 lei/persoană/zi 

- grupuri între 31 și 50 de 

persoane 

18 lei/persoană/zi 

- grupuri mai mari de 51 

de persoane 

16 lei/persoane/zi 

2) Taxă de închiriere spațiu 

pentru desfășurarea  unor 

evenimente în cadrul 

centrului 

100 lei/zi 

 

- Notă:- În cazuri excepţionale Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate 

acorda în scris scutire de la plata tarifelor mai sus menţionate. 

 

 

 



 

ANEXA nr. 2 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. ___/2014 

(ANEXA nr. 13 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 10/2013) 

 

 

 

TARIFE LA BILETE DE INTRARE, PRECUM ŞI ALTE TAXE ÎN CADRUL 

ANSAMBLULUI DE DANSURI  TREI SCAUNE – HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES 

 

 
 

Bilete spectacole și închirieri costume 

1 Preţ întreg - pentru spectacole de gală  25 lei/persoană 

2 Preţ întreg – la premiera unui spectacol  20 lei/persoană 

3 Preţ întreg – la turnee de spectacole 20 lei/persoană 

4 Preţ întreg – la turnee de spectacole  15 lei/persoană 

5 Preţ întreg – spectacol   15 lei/persoană  

6 Preţ întreg – spectacol   12 lei/persoană  

7 Preţ redus – la turnee de spectacole  12 lei/persoană 

8 Preţ redus – spectacol  10 lei/persoană  

9 Preţ redus – la turnee  de spectacole  10 lei/persoană  

10 Preţ redus (copii, pensionari, grupuri 

organizate  adulţi)  

8 lei/persoană 

11 Preţ redus – spectacol (copii, pensionari, 

grupuri organizate adulţi)  

5 lei/persoană 

12 Preţ pentru alţi artişti  3 lei/ocazie 

13 Preţ redus (grupuri organizate copii) 2,5 lei/persoană 

14 Bilet de intrare casa dansului popular – 

săptămânal 

3 lei/ocazie 

15 Bilet de intrare casa dansului popular – ocazii 

speciale (sărbători ) 

5 lei/ocazie 

16 Inchirieri costume  10 lei/zi/buc 

17 Inchirieri costume pentru grupuri  5 lei/zi/buc 

 

 

Notă: În cazul spectacolelor vândute sau cu ocazia invitațiilor speciale, prețul 

spectacolelor vor fi stabilite de directorul instituției. În aceste cazuri vor fi încheiate 

contracte directe cu partea invitatoare. Prețul spectacolelor vor fi stabilite în funcție de 

condițiile în cauză (tipul și costul spectacolului, distanța de la Sf.Gheorghe până la locul 

spectacolului, etc.)  



 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

P R E Ş E D I N T E 

Nr. 7973/21.08.2014 

EXPUNERE  DE MOTIVE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 10/2013 cu privire la 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 au fost aprobate taxele 

şi tarifele pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 În anul 2014 prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 14/2014 dreptul de 

administrare al Centrului de Agrement Zăbala a fost transmis de la Consiliul Județean 

Covasna la Școala Populară de Arte și Meserii. Instituția administratoare ne-a înaintat 

adresa cu numărul 4690/16.05.2014 prin care solicită aprobarea tarifelor pentru cazare și 

a taxelor de închiriere spațiu la Centrului de Agrement Zăbala așa cum sunt menționate 

în anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

 În aceeași ordine de idei Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune – Háromszék” 

propune pentru aprobare,pe bază adresei nr. 6754/09.07.2014, tarifele biletelor de intrare 

la spectacolele precum și alte taxe în cadrul ansamblului, prezentate în anexa nr. 2 la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre, fac venituri la Școala Populară 

de Arte și Meserii și la Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune – Háromszék” după caz. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, propun completarea Hotărârii nr. 

10/2013 a Consiliului Judeţean Covasnacu privire la stabilirea taxelor şi tarifelor pentru 

activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna cu cele două anexe prezentate în proiectul de hotărâre. 

 

TAMÁS Sándor 

 

Preşedinte 

 


