Nr.11398/21.07.2022

A N U N Ț:
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice
proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean
Vaslui nr.65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care
constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, "la publicarea
anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile
calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice.
Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare și raportul
compartimentului de specialitate, poate fi consultat:
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu;
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79.
Termenul - limită până la care se pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
- prin email pe adresa: marilena.andronic@cjvs.eu;
- prin fax la nr. 0235/361090;
- prin poștă pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;
- depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare
Cetățeni din cadrul consiliului județean, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef birou
Marilena-Eugenia Andronic.
Materialele transmise de persoanele sau entitățile interesate vor purta mențiunea:
"Recomandare la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.8 la Hotărârea
Consiliului Județean Vaslui nr.65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru
anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul
instituțiilor subordonate, în cuprinsul acestora urmând a se specifica articolul/articolele din
proiect la care se referă.
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

Responsabil cu transparenţa decizională
în administraţia publică,
Șef birou Marilena - Eugenia Andronic

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 11335/21 .07.2022

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E nr. 146
pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.
65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022,
care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor
subordonate
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 11335/21.07.2022 al președintelui Consiliului
Județean Vaslui;
- adresa Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad nr. 1125/19.07.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 11213/19.07.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 11339/21.07.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi
de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare
europeană, Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învățământ, sănătate și
familie, cultură, culte și sport;
în conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și

tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al
județului și la bugetul instituțiilor subordonate;

în temeiul prevederilor art. 182 alin.(1) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.- Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate, se completează și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021
privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie
venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate, rămân
neschimbate.

Art.III.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Teatrului
”Victor Ion Popa” Bârlad.
Art.IV. – Secretarul General al Județului va comunica prezentul act
administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad,
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu –

secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, __________ 2022

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu
Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.

Anexa
la Hotărârea nr. __________

TARIFE
percepute de către Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad

Nr
Crt
1

2

DENUMIRE
Bilete spectacol pentru:
-premiera
-adulti
-pensionari
-elevi si studenti
-copii si grup organizat elevi
Bilete spectacol pentru deplasare:
-premiera
-adulti
-pensionari
-elevi si studenti
-copii si grup organizat

3

4
5
6
7

Cuantum (lei)
Preț bilet

Taxe

Val. totală

32,20
23,15
11,51
5,52
5,52

2,80
1,85
0.99
0.48
0,48

35,00
25,00
12,50
6,00
6,00

32,90
23,58
11.76
5.64

2,10
1,42
0.74
0.36

35,00
25,00
12,50
6,00

5.64

0.36

6,00

Inchiriere sala spectacol
-pentru spectacole
-alte tipuri de evenimente
(conferinte,activitati sportive,etc)
Inchiriere foaier
-pentru sedinte foto
-pentru alte evenimente(lansari carte,etc)
Valorificare caiete program spectacol
Bilet Festivalul Umorului „C. Tănase”
Abonament la Festivalul Umorului „C.
Tănase”

20% din valoarea biletelor vandute
750 lei/ora
750 lei/ora
250 lei/ora
250 lei/ora
5 lei/buc
47,13
235,63

2,87
14,37

250 lei/ora
250 lei/ora
5 lei/buc
50 lei
250 lei/buc.

Sumele obținute ca urmare a închirierii spatiilor de la pct. 3 si 4 se fac, în
integralitate, venit la bugetul local al județului Vaslui, in conformitate prevederile art.
333 alin (3) si (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr.11335/21.07.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale, pentru
anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul
instituțiilor subordonate
I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind
formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice
implicate în domeniul finanţelor publice locale.
Art. 16 al acestei legi se referă la principiul autonomiei locale financiare,
conform căruia unitățile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare
suficiente, pe care acestea le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în
limitele prevăzute de lege. De asemenea, autoritățile administrației publice locale au
competența stabilirii nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii.
Referitor la finanţele publice locale, la art. 20 alin. (b) din Legea nr. 273/2006
sunt menționate rolul, competențele şi responsabilităţile consiliului județean în
calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale privind stabilirea,
constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente
proprii de specialitate, în condiţiile legii.
De asemenea, taxele și tarifele locale, ca surse de venituri proprii ale bugetelor
locale sunt reglementate și de Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.
În acest an, Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad se va ocupa de organizarea și
finanțarea Festivalului Umorului „C. Tănase”. Având în vedere acest aspect, instituția
a înaintat către Consiliul Județean Vaslui solicitarea de aprobare a costului unui bilet,
precum și a unui abonament pentru cele 6 zile, cât va dura acest festival.
Tarifele pe care le percepe Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad pentru
evenimentele ce le desfășoară în acest an au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul
fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul
instituțiilor subordonate, în anexa nr. 8.
Deoarece organizarea festivalului este o acțiune nouă pentru Teatrul „Victor Ion
Popa” Bârlad, în anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 nu se
regăsesc prețurile pentru biletele și abonamentele aferente Festivalului Umorului „C.
Tănase”. Motivul acestui proiect de hotărâre este tocmai acela de a completa anexa
nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 cu tarifele percepute de
Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad pentru un bilet și un abonament pentru cele 6 zile
de spectacole, în valoare de 50 lei, respectiv de 250 lei/buc.
II.Impactul socio-economic: prevederile proiectului de hotărâre asigură buna
desfășurare a unui eveniment cultural de interes național.
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Tarifele care se aprobă în
acest proiect de hotărâre constituie venituri proprii pentru Teatrul „Victor Ion Popa”
Bârlad.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: se completează anexa
nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și

tarifelor locale, pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al
județului si la bugetul instituțiilor subordonate.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:
pentru elaborarea proiectului de hotărâre a fost consultat Teatrul ”Victor Ion Popa”
Bârlad.
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
în cauză: proiectul de hotărâre va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui
http://www.cjvs.eu în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi
transmis spre analiză, avizare si adoptare după definitivare, pe baza eventualelor
observații și propuneri formulate de persoanele sau organizațiile interesate.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate: După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată
prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege
Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate,
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vaslui. În vederea aducerii la îndeplinire, aceasta va fi comunicată Teatrului
„Victor Ion Popa” Bârlad.
Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu – secțiunea
”Monitorul Oficial Local”.
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară şi
oportună inițierea Proiectului de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor
locale, pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și
la bugetul instituțiilor subordonate, sens în care am elaborat proiectul de hotărâre
ataşat prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre, în vederea
supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Economică
Nr.11339/21.07.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale, pentru anul
fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul
instituțiilor subordonate
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui,
a analizat Proiectul de hotărâre privind înlocuirea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale, pentru anul
fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor
subordonate, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a
constatat următoarele:
a). Domeniul reglementat: atribuții privind dezvoltarea economico-socială a
județului - aprobarea taxelor și tarifelor locale, pentru anul fiscal 2022, care constituie
venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate;
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: Taxele și tarifele locale care fac
obiectul proiectului de hotărâre constituie venituri la bugetul Teatrului „Victor Ion Popa”
Bârlad.
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat
respectivul proiect de hotărâre: Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:
- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.
Director executiv,
Mircea Țuțuianu
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Nr.1125 dinl9.07.2022

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
Domnului Presedinte

Teatrul Victor Ion Popa Barlad este coorganizator al Festivalului
Constantin Tanase care se va desfasvra la Vaslui in luna Septembrie
2022,urmand a prelua activitatea desfasurarii spectacolelor de teatru
din tara si strainatate.
In acest sens va rugam sa aprobati pretul pentru aceasta perioada
dupa cum urmeaza:
Pret abonament 250 tei
50 lei
Pret bilet

Director,
Marcel

Anghel

Contabil sef,
Laurenya, Irimia

