
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din  ______________________ 2019 
privind: modificarea și completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și 
tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019  

Iniţiator: Preşedinte Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.299/02.04.2019 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4, 5, 6  
ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan 
Angheluță” Galaţi nr. 782/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
3.299/14.03.2019; 
 Având în vedere prevederile art. 22 și art. 24 alin. (2) din Legea nr.311/2003, a 
muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
          Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea  Anexei nr. 10 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi 
tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019, prin introducerea 
unor taxe noi, acestea urmând a fi prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
”Răsvan Angheluţă” Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 

 
 

    P R E Ş E D I N T E, 

Fotea Costel 
Contrasemneazǎ pentru legalitate 

         Secretarul Judeţului,         

              Coca Ionel 
 
Anisca Monica/01.04.2019                                                                                                                          Director Executiv 
                                                                                                                                                                 Stoica George 
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Anexa nr.10 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/Tarif 

 Taxe   Taxă 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Taxe de vizitare:  

Muzeu, Grădina Botanică, Grădina Zoologică 

Gârboavele: 

- copii, studenţi, pensionari 

- adulţi 

Planetariu şi observaţii solare: 

- copii 

- adulţi  

Observator astronomic (evenimente speciale) 

- copii, studenți, pensionari 

Expoziția de fluturi vii: 

- adulți 

- copii 

 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

 

1,5 

6,0 

 

3,0 

5,0 

 

3,0 

 

 

10,0 

6,0 

 Tarife prestări servicii  Tarif 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

9. 

10. 

 

Închiriere Sala Auditorium 

Închiriere spaţiu exterior şi interior al CMSN Galaţi 

  -Suprafeţe între 1 si 30 mp 

  -Suprafeţe mai mari de 30 mp 

Închiriere sală cursuri, conferinţe, şedinţe, catering  

Închiriere Sală Polivalentă pentru cursuri, şedinţe, 

conferinţe 

Ceremonie nuntă: 

- stare civilă 

- fotografiat şi filmat 

     - în afara programului 

Fotografiere şi filmat la cerere(grup sau individual) 

Consultanţă tehnică-ştiinţifică de specialitate 

lei/oră 

 

lei/mp/luna 

lei/mp/luna 

lei/activitate/zi 

lei/ora 

 

lei 

lei 

lei 

lei 

lei/activitate /zi 

lei/oră 

550,0 

 

50,0 

10,0 

350,0 

250,0 

 

 

400,0 

200,0 

250,0 

10,0 

30,0 

 
 



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 3.299/02.04.2019 

              
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 

decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean 
Galaţi pentru anul fiscal 2019  

 

 

 

           Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii ”Răsvan Angheluţă” Galaţi prin adresa nr. 

782/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.299/14.03.2019, solicită 

modificarea și completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 

decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi 

pentru anul fiscal  2019, prin  introducerea unor taxe noi la nivelul instituţiei. 

Această hotărâre este necesară pentru ducerea la îndeplinire a Planului de acțiune și 

calendarul implementării recomandărilor aferente Raportului de audit nr. 25.246/12.10.2018. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea și completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean 

Galaţi pentru anul fiscal 2019. 

Faţă de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 

3, 4, 5, 6 şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 
 
    Fotea Costel 

 
 

 
 

 



  
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 3.299/02.04.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 

decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean 
Galaţi pentru anul fiscal 2019  

 
Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Fotea Costel – prezintă spre 

adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul 

Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019. 

             Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii ”Răsvan Angheluţă” Galaţi prin adresa nr. 

782/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.299/14.03.2019, solicită modificarea 

şi completarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 

privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal  2019 prin  

introducerea unor taxe noi la nivelul instituţiei. 

               În acest sens, pentru ducerea la îndeplinire a Planului de acţiune şi calendarul implementării 

recomandărilor aferente Raportului de audit nr. 25.246/12.10.2018, este nevoie de aprobarea unor 

taxe noi pentru Expoziţia de fluturi vii, respectiv 10 lei/bilet - adulți și 6 lei/bilet - copii. 

                Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile art.22 şi art.24 alin. (2) din Legea 

nr.311/2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 10 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si 

tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal  2019, îndeplineşte condiţiile legale.  

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 49 alin. (1), lit. b) din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 

   
 DIRECŢIA ECONOMIE      DIRECTOR EXECUTIV, 
 ŞI FINANŢE            Stoica George 

 
 

 DIRECŢIA PATRIMONIU     DIRECTOR EXECUTIV, 
             Constantin Cristea 

 
 DIRECŢIA DE DEZVOLTARE    DIRECTOR EXECUTIV, 
 REGIONALǍ                      Epure Camelia 

 
 DIRECŢIA ARHITECT  ŞEF                ARHITECT ŞEF, 

                                               Mărioara Dumitrescu 
 
 

 SERVICIUL CONTENCIOS ŞI    ŞEF SERVICIU, 
 PROBLEME JURIDICE          

 
 
        


