
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 din 17 decembrie 2020 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 
 
 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  nr. 12736 din 12.07.2021 al președintelui Consiliului judeţean;  
- raportul de specialitate  nr. 12737 din 12.07.2021 al Direcţiei economice; 
- prevederile art. 484, 486 alin.(1) și art.491  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7, art. 16, art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. I. Se modifică anexele nr. 3 și  nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 
decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliul Judeţean Sălaj pentru 
anul 2021, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          
 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 
2020 rămân nemodificate. 
 Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Muzeul Judeţean de 
Istorie şi Artă Zalău și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. 
            Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; 
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. 

 
 

     PREŞEDINTE,                                                                          Avizat: 
                  SECRETARUL  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                                                                                    Cosmin-Radu Vlaicu 

 
 
 
 
 
 



Anexa   nr.1 
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 din 17 decembrie 2020 privind 
stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean 
Sălaj, pentru anul 2021 

 
T  A  X  E 

pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice 
şi de arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori, de către Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, în anul 2021 
 

Nr. 
crt. 

Serviciul 
 

Taxă 

1 Bilet de vizitare a Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel”- Expoziţia permanentă 
reamenajată 
- pentru adulţi                                  10,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) 5,00 lei 
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi 2,50 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brățară Untold 5,00 lei 

2 Bilet de acces  în Sala multimedia pentru Tur virtual Porolissum 
- pentru adulți 10,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) 5,00 lei 
- pentru copii şi/sau  grupuri organizate de elevi şi studenţi 4,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 5,00 lei 

3 Bilet de acces  în Sala multimedia pentru Tur virtual centrul Zalăului 
- pentru adulți 15,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) 7,5 lei 
- pentru copii şi/sau  grupuri organizate de elevi şi studenţi 10,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 7,5 lei 

4 Bilet de acces  în Sala multimedia pentru pachet ambele tururi 
- pentru adulți 20,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) 10,00 lei 
- pentru copii şi/sau  grupuri organizate de elevi şi studenţi 12,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 10,00 lei 

5  Bilet de vizitare a Galeriei de Artă „Ioan Sima”  
- pentru adulţi                                                             5,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)                                                          2,50 lei 
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi 2,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 4,00 lei 

6 Bilet de vizitare cu ghidaj în limba engleză inclus 25,00 lei 
7 Fotografiat evenimente personale în spaţiile muzeului 

(individual sau grup)             
100,00 lei/eveniment/zi 

8 Închiriat săli de expoziţie       70,00  lei/acţiune/zi 
9 Închiriat spaţii de cazare:      

       - apartament                                                               
       - garsonieră  
       - garsonieră cu grup social                                               

 
50,00 lei/noapte 
25,00 lei/noapte 
35,00 lei/noapte 



10 Taxă de consultanţă ştiinţifică 200,00 lei/zi 
11 Taxă pentru participarea la manifestările ştiinţifice 

internaţionale organizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Artă Zalău 

 
200,00 lei/participant 

12 Taxă pentru închiriere vitrine pentru expoziţie 2,00 lei/buc/lună 
13 Taxă de participare individuală în proiecte educaţionale 10,00 lei/copil/activitate 
14 Taxă pentru servicii de cercetare arheologică preventivă 50,00 lei/oră/specialist 

15 Taxă închiriere sală bibliotecă 50,00 lei/activitate 
 



Anexa nr. 2   
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 din 17 decembrie 2020 privind 
stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean 
Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
 

TAXE 
percepute de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2021 

 
a) Pentru prezentarea de spectacole de către Ansamblul Folcloric „Meseşul” Zalău, secţia română şi 
secţia maghiară 

             a1) Prezentarea de spectacole la solicitarea consililor locale, primăriilor şi altor instituţii publice:   
Taxa de   500,00 lei/spectacol - spectacole susţinute cu o durată de maxim o oră;      
Taxa de 1000,00 lei/spectacol - spectacole susţinute cu o durată mai mare de o oră.                

La aceste taxe se adaugă contravaloarea deplasării ansamblului până la destinaţie  şi înapoi.      
         a2) Pentru spectacolele realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private din judeţul Sălaj şi 
din afara judeţului, precum şi cu instituţiile publice din afara judeţului, taxa percepută pe spectacol va fi 
cuprinsă între 2000,00 lei si 5000,00 lei, în funcţie de durata, distanţa, zilele în care se desfaşoară, suportarea 
sau nu a transportului. In situaţii deosebite se pot solicita şi sume mai mari de  5000,00 lei.   
       
 b)  Pentru organizarea de cursuri de dans popular de către Ansamblul Folcloric ,,Meseşul'' Zalău - 
tarif de  30,00 lei/persoană/lună.                                                        

 
          c)  Pentru editarea şi difuzarea unor publicaţii  de către Secţia pentru  Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale: 

                                                                                                                
Serviciul Tarif 

Editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe 
orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educaţiei 
permanente, ştiinţei şi literaturii: 
reviste 
suplimente reviste 
cărţi 
afişe 
DVD –-uri 
Revistă,carte 

 
 

 
5,00 lei/buc. 
 5,00 lei/buc. 

20,00 lei/buc. 
 2,00 lei/buc. 

15,00 lei/buc. 
10,00 lei/buc. 

 
      
    d)  Tarife pentru publicitate în revista ,,Caiete Silvane'' şi alte publicaţii editate de Centrul de Cultură şi 
Artă al Judeţului Sălaj: 

-    0,40 lei/cmp  de pagină în interior; 
-    0,80 lei/cmp  pe copertă I si IV. 
Tariful poate fi redus cu până la  20,00  % în funcţie de volumul comenzilor.  

      
   e) Tarife pentru închiriere scenă modulară demontabilă de aluminiu: 

- 2.500,00 lei/zi pentru închirierea scenei. Tariful poate fi redus cu până la  25,00 %, în funcţie de 
numărul de zile pentru care se  solicită închirierea şi distanţa până unde va fi amplasată; 



- costurile pentru montarea şi demontarea scenei la şi de la locul evenimentului vor fi suportate de către 
beneficiari. În cazul în care transportul scenei se asigură de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Sălaj, se vor adăuga şi cheltuielile de transport până la destinaţie şi retur. 

    
     f) Tarif pentru închirierea instalatiei de sonorizare 
           -  3.000,00 lei / zi - include transportul la si de la eveniment; 
         Cantumul tarifului poate fi majorat, respectiv diminuat cu cel mult   25,00 %, în funcţie de numărul zilelor 
pentru care se încheie contractul şi distanţa fată de locul evenimentului 
      
     g) Taxe de şcolarizare – Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

- 600 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar, pentru disciplinele: canto clasic, canto muzică uşoară, canto  
 popular, pian, vioară, orgă electronică, acordeon, chitară, instrument de suflat, pictură. 

- 400 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar pentru disciplinele: dans popular interpreţi, dans popular 
instructori,  

- 500 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar pentru disciplinele: design vestimentar, cusut -tesut,  pictură 
copii, inițiere folclor (muzică vocală populară) 

- 900 lei – taxă de şcolarizare/an școlar pentru disciplina instrumente percuție; 
 -      20 lei - taxă de înscriere; 

- 30 lei - taxă eliberare diplomă; 
     
    h) Bilete la spectacole organizate de Centrul de Cultura și Artă al Județului Sălaj: 
 - între 10,00 lei și 50,00 lei în funcție de costurile de organizare  și de reglementările legale referitoare la 
persoanele care beneficiază de facilități. 
 
    i) Alte tarife;                                    
           -   50,00  lei/oră - tarif închiriere sală ,,Porolissum” pentru cursuri, expoziţii, diverse activităţi cultural 
educative  

Cuantumul tarifului poate fi negociat în funcţie de perioada şi numărul orelor pentru care se solicită 
închirierea spaţiului. 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 12736 din 12.07.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj 

nr.104 din 17 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa 
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
Conform prevederilor art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, taxele speciale pentru funcţionarea unor 
servicii publice locale din subordinea consiliilor judeţene se aprobă anual, prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 2020 privind 
stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliul Judeţean Sălaj pentru anul 2021, au fost 
aprobate taxele practicate pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice 
şi de arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori de către Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău în anul 2021, conform anexei nr. 3, precum și taxele percepute 
de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2021, conform anexei nr. 5. 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, prin adresa nr. 435 din 08 .06.2021, 
înregistrată sub nr. 10201 din 08.06.2021, solicită modificarea şi completarea anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 2020, după cum urmează: 

- modificarea poziției  2, din Bilet acces în Sala multimedia în Bilet acces în Sala 
multimedia pentru Tur virtual Porolissum; 
 -  introducerea a două noi  taxe, şi anume: 

* Bilet acces în Sala multimedia pentru Tur virtual pe centrul Zalăului; 
* Bilet  acces în Sala multimedia pentru pachet ambele tururi virtuale 

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin adresa nr.743 din 30.06.2021, 
înregistrată sub nr.11911 din 01.07.2021, solicită modificarea și completarea anexei nr.5 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 2020, după cum urmează: 

- modificarea taxelor de școlarizare -Școala Populară de Arte și Meserii prin: 
 majorarea taxelor de şcolarizare pentru disciplinele: canto clasic, canto muzică 

uşoară, canto popular, pian, vioară, orgă electronică, acordeon, chitară, instrument 
de suflat, pictură, dans popular interpreţi, dans popular instructori, design 
vestimentar, cusut - țesut, pictură copii, inițiere folclor (muzică vocală populară); 

 introducerea  taxei de şcolarizare pentru disciplina instrumente percuție; 
- introducerea unei noi taxe și anume: Bilete la spectacole organizate de Centrul de 

Cultură și Artă al Județului Sălaj 



 În considerarea celor de mai sus,  am propus spre aprobare modificarea şi completarea 
anexelor nr.3 și nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 2020, 
conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 484 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun spre 
analiză şi  aprobare proiectul de hotărâre cu anexele la acesta. 

 

PREŞEDINTE, 

Dinu Iancu-Sălăjanu 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia economică  
Nr.  12737 din 12.07.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 

din 17 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean 
Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
Modificarea și completarea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj pentru 

anul 2021 aprobate pentru desfășurarea activității instituțiilor de cultură, este solicitată prin adresa 
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. 435 din 08 .06.2021, înregistrată sub nr. 10201 din 
08.06.2021, precum și prin adresa Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, nr.743/30.06.2021 
înregistrată sub nr.  11911/01.07.2021  

Conform prevederilor art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, taxele speciale pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale din subordinea consiliilor judeţene se aprobă anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 
 Ca urmare a finalizării unor investiţii care oferă publicului vizitator aplicaţia Tur virtual pe 
centrul municipiului Zalău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău solicită modificarea anexei 3 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj  nr. 104 din 17 decembrie 2020 privind  stabilirea taxelor şi 
tarifelor de competenţa Consiliul Judeţean Sălaj pentru anul 2021 prin introducerea şi aprobarea  a 
două noi  taxe, și anume: Bilet acces în Sala multimedia pentru Tur virtual pe centrul Zalăului şi 
Bilet  acces în Sala multimedia pentru pachet ambele tururi virtuale. De asemenea, se solicită 
modificarea poziţiei 2, din Bilet acces în Sala multimedia în Bilet acces în Sala multimedia pentru 
Tur virtual Porolissum. 
 Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, solicită modificarea anexei nr.5 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 104 din 17 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de 
competenţa Consiliul Judeţean Sălaj pentru anul 2021 prin majorarea taxelor de școlarizare - Școala 
Populară de Arte și Meserii pentru toate disciplinele şi introducerea taxei de școlarizare pentru 
disciplina instrumente de percuție, precum și  introducerea unei noi taxe și anume: Bilete la 
spectacole organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Propunerile privind 
modificările de mai sus au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj în ședința din data de 30 iunie 2021. 
 În considerarea celor de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 30 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi la 
cele ale art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre cu anexele la acesta. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Leontina-Lucica Maruşca 


