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Referat 

privind modificarea taxelor de utilizare temporară a spațiilor din cinematograful 

Independența taxe de utilizare temporară a spațiilor din cinematograful Independența 

stabilite prin HCL nr. 285/30.09.2021 

 

 Având în vedere  

➢ prevederile art. 486 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare,  Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau 

consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice și altele asemenea  

➢ prevederile art. 486 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

➢ HCL 285/30.09.2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a 

taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta 

Cinematografului ”Independența” 

➢ HCL 40/28.02.2022 privind modificarea HCL 285/30.09.2021 privind stabilirea tarifelor 

pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din 

incinta Cinematografului ”Independența” 

 

 Teatrul Municipal Tony Bulandra, propune modificarea taxelor de utilizare temporară a 

spațiilor din incinta Cinematografului Independența, prin indexarea acestora cu rata inflației de 

5,1%  

 



Nr. 

crt 

Tip de activitate Tarif utilizare temporară spații 

UTILIZARE TEMPORARĂ  

1 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu oneros, de către diverse 

entități publice/private 

- 5255 lei/3 ore la care se adaugă 2102 lei 

pentru fiecare oră depășire 

2 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu gratuit, de către diverse 

entități publice/private 

- 2628 lei/3ore la care se adaugă 1051 lei 

pentru fiecare oră depășire 

3 Organizarea de spectacole, serbări, 

concursuri, de către școli/grădinițe 

publice/private 

- 1051 lei/3 ore, la care se adaugă 526 lei 

pentru fiecare oră depășire 

4 Organizarea de conferințe, seminarii, 

ședințe, workshop-uri, în spațiul 

expozițional al cinematografului 

(foaier) 

- 210 lei/oră  

Pentru evenimentele culturale, de promovare, umanitare, organizate de Primăria 

Municipiului Târgoviște (în calitate de organizator sau partener), nu se vor percepe tarife 

pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta cinematografului. 

Tarifele pentru intrarea spectatorilor la film rămân nemodificate. 

  

 Având prin prezentul referat, se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de 

Consiliu Local privind modificarea prin indexare a taxelor de utilizare temporară a spațiilor din 

cinematograful Independența. 

 

 

                      Manager   

                      Mihai Constantin Ranin  

  

    

                 Director economic 

                    Macarie Teodora 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea taxelor de utilizare temporară a spațiilor din cinematograful 

Independența taxe de utilizare temporară a spațiilor din cinematograful Independența 

stabilite prin HCL nr. 285/30.09.2021 

 

 Având în vedere  

➢ prevederile art. 486 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare,  Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau 

consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice și altele asemenea  

➢ prevederile art. 486 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

➢ HCL 285/30.09.2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a 

taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta 

Cinematografului ”Independența” 

➢ HCL 40/28.02.2022 privind modificarea HCL 285/30.09.2021 privind stabilirea tarifelor 

pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din 

incinta Cinematografului ”Independența” 

 

 Teatrul Municipal Tony Bulandra, propune modificarea taxelor de utilizare temporară a 

spațiilor din incinta Cinematografului Independența, prin indexarea acestora cu rata inflației de 

5,1%  

 



Nr. 

crt 

Tip de activitate Tarif utilizare temporară spații 

UTILIZARE TEMPORARĂ  

1 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu oneros, de către diverse 

entități publice/private 

- 5255 lei/3 ore la care se adaugă 2102 lei 

pentru fiecare oră depășire 

2 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu gratuit, de către diverse 

entități publice/private 

- 2628 lei/3ore la care se adaugă 1051 lei 

pentru fiecare oră depășire 

3 Organizarea de spectacole, serbări, 

concursuri, de către școli/grădinițe 

publice/private 

- 1051 lei/3 ore, la care se adaugă 526 lei 

pentru fiecare oră depășire 

4 Organizarea de conferințe, seminarii, 

ședințe, workshop-uri, în spațiul 

expozițional al cinematografului 

(foaier) 

- 210 lei/oră  

Pentru evenimentele culturale, de promovare, umanitare, organizate de Primăria 

Municipiului Târgoviște (în calitate de organizator sau partener), nu se vor percepe tarife 

pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta cinematografului. 

Tarifele pentru intrarea spectatorilor la film rămân nemodificate. 

 

 Față de cele arătate, supunem dezbaterii Consiliului Local Târgoviște, Proiectul de 

hotărâre privind modificarea prin indexare a taxelor de utilizare temporară a spațiilor din 

cinematograful Independența. 

 

           Viceprimar, 

Prof. Monica Cezarina ILIE  Manager, 

                                                                                                                 Mihai Constantin     

 

     Direcția economică,      Director economic, 

       Director executiv                                                                                      Macarie Teodora 

Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin 

 

Biroul Contencios Juridic, 

        Jr. Elena Epurescu 


