
ROMÂNIA                    PROIECT                       AVIZAT, 

JUDEŢUL ARAD                                                                                            Secretar 

MUNICIPIUL ARAD                                                                        Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.182/04.05.2018  

HOTARÂREA nr……. 

din…………………2018 

privind  aprobarea  tarifelor de intrare la cinematografele  

”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) la proiecțiile de filme 

 organizate de Centrul Municipal de Cultură Arad 

 

 

 Având în vedere inițiativa domnului Primar, ing. dr. Gheorghe Falcă, exprimată prin 

Expunerea de motive înregistrată cu nr. 32461/26.04.2018, 

Luând în considerare raportul serviciului de specialitate nr. 2150/26.04.2018 din partea 

Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Arad, 

Văzând prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) și ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 84 alin. (1) şi alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul Ordinului nr. 2616/2017 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului 

culturii și cultelor nr. 2379/2006, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (2) lit. c), alin. 

(6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (3), art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă tarifele de intrare la cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și 

”Solidaritatea” la proiecțiile de filme organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad, 

precum și reducerile și gratuitățile care pot fi acordate, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură 

Arad şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi va fi comunicată 

tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      S E C R E T A R 

 

 

 
 
 

 

Centrul Municipal de Cultură Arad 

Cod PMA – S4 - 01 



Anexa la Hotărârea nr.____/__________ 

Consiliului Local al Municipiului Arad  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD                                                   

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 

 
 

TARIFE DE INTRARE la 

la cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai)  la proiecțiile de filme 

 

 

 

I. (Propunere)  

Valoarea tarifului de intrare la proiecțiile de filme organizate la Cinematografele ”Arta”, 

”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) de către Centrul Municipal de Cultură Arad: 

 

- Preț bilet întreg la Cinematograful ”Arta” – 10 lei 

- Preț bilet întreg la Cinematografele ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) - 8 lei 

 

II.  Se acordă o reducere în valoare de 75% din prețul tarifului de intrare pentru elevii din 

învățământul preuniversitar. 

 

III. Se acordă o reducere în valoare de 50% din prețul tarifului de intrare pentru studenți și 

pensionari.   

 

IV.  Se acordă gratuitate următoarelor categorii de persoane: persoane cu dizabilități. 

 

V. Prin excepție de la prevederile pct. I, pentru evenimentele de mare anvergură se stabilesc 

tarife speciale de intrare la cinematografe, după cum urmează: 

 1. Preț bilet la cinematograful ”Arta” – 20 lei 

 2. Preț bilet la cinematograful ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) – 15 lei 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 32461/26.04.2018 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

 

 

Referitor la: tarifele de intrare la cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier 

Gai) la proiecțiile de filme organizate de către de către serviciul public de interes local  

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 

 

 

 Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad  nr.281 din 2014, Anexa 5 cu 

privire la înființarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad  nr.248/28.07.2017 cu privire la 

modificarea statului de funcții și a statului de personal ale serviciului public de interes local 

Centrul Municipal de Cultură Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad  nr. 350/29.09.2017 referitor la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Municipal de Cultură 

Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.371/29.09.2017 privind darea 

în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a imobilelor în care își desfășoară 

activitatea cinematografele, proprietate publică a Municipiului Arad, 

- prevederile art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.2616/12.09.2017 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonnaței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.328/2006, aprobate prin Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr.2379/2006; 

- programul de proiecții de filme foarte amplu și divers pe care îl desfășoară Centrul Municipal 

de Cultură Arad pe parcursul anului 2018, la care sunt invitați să participe actori, regizori, 

critici de film valoroși din țară sau din străinătate, personalități culturale și sportive, fapt care 

presupune efectuarea unor cheltuieli consistente din fondurile publice alocate anual; 

- posibilitatea Centrului Municipal de Cultură  de a realiza venituri proprii și din taxa de 

intrare la unele evenimente de mare impact, reușind în acest mod sa acopere o parte din 

cheltuielile de organizare a acestor evenimente;     

 

 Consider oportună adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care să se aprobe 

tarifele de intrare la cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) la 

proiecțiile de filme organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad precum și reducerile 

și gratuitățile care pot fi acordate, în forma prezentată în anexa 1 a prezentei  hotărâri.  

 

 

 

 

PRIMAR 

Ing. Gheorghe Falcă 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 

 

Nr. 2150/24.04.2018 

 

RAPORT  

al serviciului  de specialitate 

 

Referitor la:  tarifele de intrare la cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier 

Gai) la proiecțiile de filme organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad, precum și 

reducerile și gratuitățile care pot fi acordate.  

Obiect: adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească tarifele de intrare la cinematografele 

”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) la proiecțiile de filme organizate de către 

Centrul Municipal de Cultură Arad precum și reducerile și gratuitățile care pot fi acordate.  

 

 

Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad  nr.248/28.07.2017 cu privire la 

modificarea statului de funcții și a statului de personal ale serviciului public de interes local 

Centrul Municipal de Cultură Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad  nr.350/29.09.2017 referitor la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Municipal de Cultură 

Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.371/29.09.2017 privind darea 

în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a imobilelor în care își desfășoară 

activitatea cinematografele, proprietate publică a Municipiului Arad, 

- prevederile art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.2616/12.09.2017 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinemografia, 

aprobată cu modifciări și compltări prin Legea nr.328/2006, aprobate prin Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr.2379/2006; 

-     prevederile art. 67, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

      cu modificările şi completările ulterioare:  Finanțarea instituțiilor publice 

  (1) Finanțarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituțiilor publice se asigura astfel: 

  b) din venituri proprii şi din subvenții acordate de la bugetul local; 

- conținutul art. 68, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare: 2) Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor 

publice, finanțate potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), provin din prestări de servicii, chirii, 

manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, 

proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe şi altele. 

- definiția pentru sintagma  instituții publice locale, așa cum este prezentată în Legea nr. 

273/2006 este următoarea - denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, 

sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile şi serviciile 

publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare 

a activității acestora;**) 

- prevederile art. 292 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal actualizat  

 

 

 

 



” (1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă: (pe valoare adăugată) 

m) prestările de servicii culturale şi/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de 

instituţiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare 

de către Ministerul Culturii;” cu precizările din Norma de aplicare 

 NORMA  06/01/2016 

 ”  47. Prestările de servicii culturale prevăzute de art. 292 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal 

efectuate de instituţiile publice sau de organizaţii culturale nonprofit cuprind activităţi precum: 

reprezentaţiile de teatru, operă, operetă, balet, dans contemporan, organizarea de expoziţii, 

festivaluri şi alte activităţi culturale recunoscute de Ministerul Culturii. Livrările de bunuri 

strâns legate de aceste servicii cuprind livrări precum: vânzarea de broşuri, pliante şi alte 

materiale care popularizează o activitate culturală.” 

- posibilitatea Centrului Municipal de Cultură  de a realiza venituri proprii și din taxa de  

intrare la unele evenimente de mare impact, reușind în acest mod sa acopere o parte din 

cheltuielile de organizare a acestor evenimente,     

 

 

 

P R O P U N E M 

 

 Adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care să se stabilească tarifele de intrare la 

cinematografele ”Arta”, ”Grădiște” și ”Solidaritatea” (cartier Gai) la proiecțiile de filme 

organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad precum și reducerile și gratuitățile care 

pot fi acordate, conform Anexei 1 a prezentei  hotărâri.  

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV                                                    DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 

 Daniela Pădurean Andreica                                                         Ramona Bogdana Crețu 

 

 

 

 

        ȘEF SERVICIU                                   .                            .           ȘEF BIROU                                                                                   

           Daniel Cană                                                                            Daniel Pruteanu 

 

                           

                                    

 

  CONSILIER EC.                                                                        CONSILIER JR. 

     Elena Panda                                                                              Flavius Stăniș 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


