
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificare 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 __________ 2015, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasnapentru modificarea 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. 41/2015privind unele măsuri 

pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, 

- adresa Școlii Populare de Artă și Meserii nr. 146/18.03.2015, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 4686/14.05.2015, 

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

administraţiei publice locale nr. 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, cu completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Anexa nr. 6 se abrogă; 

2. Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu anexa care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 



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

cu data de _____ 2015 și fac venit la bugetul propriu al Școlii Populare de Artă și 

Meserii. 

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

EconomicășiȘcoala Populară de Arte și Meserii. 

 

Sfântu Gheorghe, ___________________. 

 

 

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. 

 
CsE 
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ANEXĂ  

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2015 

(ANEXA nr. 12 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

10/2013) 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII  

 
Taxe de educaţie culturală şi educaţie adulţi 

I. Taxe de educaţie culturală* Disciplina Taxă /an 

- RON - 

  1. PIAN 650 

 2. FLAUT 650 

 3. CLARINET 650 

 4. SAXOFON 650 

 5. TROMBON 650 

 6. SINTETIZATOR 650 

 7. CHITARA 650 

 8. CHITARA BAS 650 
 9. TROMPETA 650 
10. INSTR.DE PERCUTIE 650 
11. CANTO 650 
12. VIOARĂ 295 
13. VIOLĂ 295 
14. CONTRABAS 295 
15. DANS CLASIC, BALET 400 
16. DESEN-PICTURĂ-GRAFICĂ 365 
17. DANS POPULAR 295 
18. PICTURĂ DECORATIVĂ PE LEMN, ARTĂ 

DECORATIVĂ 
 

295 
19. SCULPTURĂ LEMN 295 
20. ACTORIE 295 
21. INITIERE FANFARĂ 295 

22. ANSAMBLU INSTRUMENTAL 295 

23. ANSAMBLU CORAL 295 
II. Ateliere culturale (workshopuri)* Pentru persoanele înscrişi la cursurile şcolii Pentru alte persoane 

15 Ron/pers./atelier 25 Ron/pers./atelier 

III. Tabere culturale** 280  Ron/persoană 

IV. Taxe de educaţie a adulţilor Disciplina/denumire curs Taxă/curs/persoană 

RON - 

 1. Croitor îmbrăcăminte după comandă 960 

2. Proiect manager 390 

3. Animator socio-educațional 490 

 4. Cursuri de arte meșteșugărești (dogar, olărit, 

ceramică, țesător, croitor de port popular, etc.) 

340 

 5. Cursuri de perfecționare în 

domeniul turismului și servicii conexe. 

450 
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V. Alte taxe*** Denumire Valoare – RON - 

 1. Taxă de înscriere 65 

2. Taxă pentru eliberarea diplomelor 75 

3. Taxă de reînscriere 1840 

4. Taxă suplimentară pentru anul de perfecţionare la 

instrumente, canto 

 

780 

5. Taxă suplimentară pentru anul de  perfecţionare la 

pictură decorativă pe lemn, dans popular, artă 

decorativă, actorie 

 

345 

 

 

 

Tarife de cazare şi închiriere 

I. Tarife de cazare Locaţia Sezon (01.iunie – 

30.septembrie) 

Extrasezon (01.octombrie – 31.mai)  

 Zăbala -  cazare 16 Ron/noapte 14  Ron/noapte 

  Arcuş – cazare -       cameră pat single  

60 Ron/noapte 

 

50 Ron/noapte 

 Arcuş – cazare -       cameră pat dublu  

90 Ron/noapte 

 

80 Ron/noapte 

II. Tarife de închiriere    

 Zăbala - închiriere sala de mese  

100 Ron/zi 

 

100 Ron/zi 

 Arcuş  -  închiriere sala de conferinţe 

(corp A) 

 

300 Ron/zi 

 

280 Ron/zi 

 Arcuş  -  închiriere sala de conferinţe 

(corp B) 

 

150 Ron/zi 

 

140 Ron/zi 

 Arcuş – teren tenis 24 Ron/oră 24 Ron/oră 

 Arcuş - terasă de vară 300 Ron/zi 300 Ron/zi 

 Sediu (Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii) – închiriere sala de şedinţe – 

60 mp - 

 

150 Ron/zi 

Taxe speciale care se pot aplica pentru proiectele şi programele Consiliului Județean Covasna, instituțiile 

subordonate Consiliului Județean Covasna și alte instituții publice **** 

Proiecte şi programe ale Consiliului 

Județean Covasna 

Reducere 50 % Tarife de cazare şi închiriere  

Instituţiile subordonate Consiliului 

Judeţean Covasna 

Reducere 40 % Tarife de cazare şi închiriere  

Alte instituţii publice Reducere 30 % Tarife de cazare şi închiriere  

 

Notă: Taxele şi tarifele de mai sus vor fi valabile după cum urmează:  

- *         - din data de 01.sept.2015 

- **       - pentru taberele culturale din perioada 01 iunie – 30 septembrie 2015 

- ***     - din data de 01 septembrie 2015. 

- ****   - Directorul instituției poate acorda reducerile conform tabelului 

- Președintele Consiliului Județean Covasna poate acorda scutire totală sau parțială de la tarifele mai sus 

menționate. 



 

 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

P R E Ş E D I N T E 

Nr. ______/__.06.2015 

EXPUNERE  DE MOTIVE 

privind modificarea 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 și ulterior completată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

138/2014. 

Pentru o maibunăorganizareșicoordonare a programelorșiproiectelor de 

educațieaadulților, a fostaprobatăprinHotărâreaConsiliuluiJudețean Covasna nr. 41/2015 

reorganizareaȘcoliiPopulare de Arte șiMeseriiSfântu Gheorghe, prinfuziuneaprinabsorbție 

a Centrului de StudiiEuropeneArcuș, începând cu data de 1 iunie 2015.Ca urmare a 

fuziuniiprinabsorbțietarifeleCentrului de StudiiEuropeneArcuș au 

fostpreluateînanexanr.12 cu privire la taxele și tarifele practicate de ȘcoalaPopulară de Arte 

șiMeserii 

Totodată Şcoala Populară de Arte şi Meserii a obţinut acreditarea unor cursuri de 

educaţie a adulţilor în turism, servicii de primire turişti, servicii ospitaliere, 

socioeducaţionale, etc. 

Menționăm că toate taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre, fac venituri la 

Școala Populară de Arte și Meserii. 

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 prin modificarea 

anexei nr. 12 cu privire la taxele și tarifele practicate de ȘcoalaPopulară de Arte șiMeserii, 

respectiv anularea anexei nr. 6 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate la Centrului 

de StudiiEuropeneArcuș. 

 

 

TAMÁS Sándor 

 

Preşedinte 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA  

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 1413/10.06.2015 

RAPORT 

privind modificarea 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 și ulterior completată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

138/2014. 

Pentru o mai bună organizare și coordonare a programelor și proiectelor de educație 

a adulților, a fost aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 41/2015 

reorganizarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, prin fuziunea prin 

absorbție a Centrului de Studii Europene Arcuș, începând cu data de 1 iunie 2015. Ca 

urmare a fuziunii prin absorbție tarifele Centrului de Studii Europene Arcuș au fost 

preluate în anexa nr. 12 cu privire la taxele și tarifele practicate de Școala Populară de Arte 

și Meserii 

Totodată Şcoala Populară de Arte şi Meserii a obţinut acreditarea unor cursuri de 

educaţie a adulţilor în turism, servicii de primire turişti, servicii ospitaliere, 

socioeducaţionale, etc. 

Menționăm că toate taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre, fac venituri la 

Școala Populară de Arte și Meserii. 

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, propunem completarea Hotărârii nr. 10/2013 a 

Consiliului Judeţean Covasna 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 modificarea anexei 

nr. 12 cu privire la taxele și tarifele practicate de Școala Populară de Arte și Meserii, 

respectiv anularea anexei nr. 6 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate la Centrului de 

Studii Europene Arcuș . 

 

FERENCZ LUDOVIC  

 

Director executiv 
VJ 

 


