
 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TALEA 
Nr.1658/09 noiembrie 2022 
 
 
 
 

A N U N Ţ    P U B L I C 
referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

 
Autoritățile publice locale ale comunei Talea, jud.Prahova, aduc la cunoștiință 

faptul că în luna decembrie 2022 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al 
comunei Talea proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la 
Căminul Cultural, inițiat de primarul comunei Talea.  

Cei interesați pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Talea până cel mai 
târziu la data de 08 decembrie 2022.  

Acestea se pot depune la registratura primariei, pot fi transmise prin poștă, prin fax 
sau prin corespondență electronică.  

Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația 
aferentă anunțului poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Talea la adresa 
www.primariatalea.ro, secțiunea Monitorul oficial local. 

 
 
 

SECRETAR GENERAL 
          Pascu Laurențiu - Ștefan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul Cultural 

 
 Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr.1649/07 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 

comunei Talea, prin care se propune aprobarea taxelor care vor fi percepute în anul 2023 la 
Căminul Cultural ; 

- raportul de specialitate nr.1651/08 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 

În baza prevederilor : 
- art.15 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.1 la Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

căminului cultural la Ordinul nr.2.193/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor pentru aprobarea 
regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale ; 

- art.16 alin.(2), art.27 si art.30 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.484 alin.(1) si (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ; 
- art.87 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 

Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :   
 

 Art.1 - Începând cu data de 01 ianuarie 2023, taxele percepute pentru organizarea de 
manifestări la Căminul Cultural Talea se stabilesc după cum urmează : 
 

MANIFESTARE TARIF (lei) 
Horă 10 
Bal 10 
Discotecă 10 
Nunți  2.000 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Cununii, botezuri  1.500 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Mese festive, majorate (cu excepția Asociației Talea 
– Lanouee) 

1.000 lei și achitarea contravalorii 
consumului de energie electrică 

 
 
 
 



 
 
 Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local nr.39 din data de 28 decembrie 2021.  

Art.3 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

 
 

Inițiator, 
PRIMAR 

Cristian NEAGOE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
COMUNA TALEA 
PRIMAR 
Nr.1649/07 noiembrie 2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  

stabilirea taxelor la Căminul Cultural în anul 2022 
 
 Având în vedere faptul ca Hotărârea Consiliului local Talea nr.39 din data 28 decembrie 2021 
privind stabilirea taxelor percepute în anul 2022 la Căminul Cultural își încetează aplicabilitatea la 
sfârșitul anului 2022, este necesară adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local prin care sa fie 
stabilite taxele care urmează a fi percepute în anul 2023 pentru diverse manifestări. 
 Proiectul de hotărâre se întemeiează pe următoarele prevederi legale : 

- Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a 
așezămintelor culturale care prevede faptul că : 

- art.15 alin.(2) - “Veniturile extrabugetare se obțin din activitățile realizate direct de căminul 
cultural, și anume :  

b) închirieri de săli și bunuri.” 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, care prevede faptul că : 

 - art.16 alin.(2) - “Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii. 
 - art.27- Impozitele și taxele locale se aprobă de consiliile locale.......în limitele și în condițiile 
legii. 
 - art.30 alin.(2) - Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din 
acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfințarea serviciilor publice 
de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor 
servicii.”  
 În continuare, vă prezint taxele care au fost percepute în anul 2022 și propunerile pentru anul 
fiscal 2023 : 
 

TAXE 
ANUL 

MANIFESTARE 2022 - TAXE  2023 - TAXE 
Horă 10 Horă 10 
Bal 10 Bal  10 
Dicotecă 10 Discotecă  10 
Nunți (sâmbăta sau 
duminica) 

1.000 și achitarea 
contravalorii consumului 

de energie electrică 

 
 

Nunți  
 

 
2.000 lei și achitarea 

contravalorii consumului  
de energie electrică Nunți (sâmbăta și 

duminica) 
1.200 și achitarea 

contravalorii consumului 
de energie electrică 

Cununii, botezuri 
(sala mare) 

500 și achitarea 
contravalorii consumului 

de energie electrică 

 
Cununii,  
botezuri 

1.500 si achitarea 
contravalorii consumului de  

energie electrica 
Mese festive, baluri, 
hore organizate (cu 
excepția Asociației 
Talea – Lanouee) 

350 și achitarea 
contravalorii consumului 

de energie electrică 

Mese festive, 
majorate (cu 

excepția Asociației 
Talea – Lanouee) 

1.000 și achitarea 
contravalorii consumului de 

energie electrică 

 
PRIMAR 

Cristian NEAGOE 



 
         ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
   COMUNA TALEA 
  CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul Cultural 

 
 Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr.1649/07 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 

comunei Talea, prin care se propune aprobarea taxelor care vor fi percepute în anul 2023 la 
Căminul Cultural ; 

- raportul de specialitate nr.1651/08 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 

În baza prevederilor : 
- art.15 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.1 la Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

căminului cultural la Ordinul nr.2.193/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor pentru aprobarea 
regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale ; 

- art.16 alin.(2), art.27 si art.30 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.484 alin.(1) si (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ; 
- art.87 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 

Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :   
 

 Art.1 - Începând cu data de 01 ianuarie 2023, taxele percepute pentru organizarea de 
manifestări la Căminul Cultural Talea se stabilesc după cum urmează : 
 

MANIFESTARE TARIF (lei) 
Horă 10 
Bal 10 
Discotecă 10 
Nunți  2.000 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Cununii, botezuri  1.500 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Mese festive, majorate (cu excepția Asociației Talea 
– Lanouee) 

1.000 lei și achitarea contravalorii 
consumului de energie electrică 

 
 
 
 



 
 
 Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local nr.39 din data de 28 decembrie 2021.  

Art.3 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

 
 
 

                               Președintele ședintei,                                      Contrasemnează 
                                        Consilier                                                 Secretar general, 
                           Ghiță Daniel                                              Pascu Laurențiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talea, 28 decembrie 2022 
Nr.--- 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul Cultural 

 
 Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr.1649/07 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 

comunei Talea, prin care se propune aprobarea taxelor care vor fi percepute în anul 2023 la 
Căminul Cultural ; 

- raportul de specialitate nr.1651/08 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 

În baza prevederilor : 
- art.15 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.1 la Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

căminului cultural la Ordinul nr.2.193/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor pentru aprobarea 
regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale ; 

- art.16 alin.(2), art.27 si art.30 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.484 alin.(1) si (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ; 
- art.87 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 

Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :   
 

 Art.1 - Începând cu data de 01 ianuarie 2023, taxele percepute pentru organizarea de 
manifestări la Căminul Cultural Talea se stabilesc după cum urmează : 
 

MANIFESTARE TARIF (lei) 
Horă 10 
Bal 10 
Discotecă 10 
Nunți  2.000 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Cununii, botezuri  1.500 lei și achitarea contravalorii 

consumului de energie electrică 
Mese festive, majorate (cu excepția Asociației Talea 
– Lanouee) 

1.000 lei și achitarea contravalorii 
consumului de energie electrică 

 
 
 
 



 
 
 Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local nr.39 din data de 28 decembrie 2021.  

Art.3 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

 
 

       INIȚIATOR  
                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.---- din 22 decembrie 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL 
Nr.1651/08 noiembrie 2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul Cultural 
 
 Proiectul de hotărâre propus spre aprobare prezintă nivelul taxelor propuse a fi 
încasate la Căminul Cultural în anul 2023. 
 Propunerile facute respectă cadrul legal impus de următoarele prevederi legale : 

- Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și 
funcționare a așezămintelor culturale care prevede faptul că : 

- art.15 alin.(2) - “Veniturile extrabugetare se obțin din activitățile realizate direct 
de căminul cultural, și anume :  

b) închirieri de săli și bunuri.” 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, care prevede faptul că : 

 - art.16 alin.(2) - “Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii 
nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii. 
 - art.27- Impozitele și taxele locale se aprobă de consiliile locale.......în limitele și 
în condițiile legii. 
 - art.30 alin.(2) - Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile 
obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfințarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor 
curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.”  
 Pentru anul fiscal 2023, în vederea acoperirii cheltuielilor curente de întreținere și 
funcționare, se propune majorarea taxelor încasate la Căminul Cultural. 
 Având în vedere necesitatea asigurării cheltuielilor curente de întreținere și 
funcționare ale Caminului Cultural, apreciez ca au fost îndeplinite condițiile prevăzute de 
lege, astfel încat proiectului de hotărâre pentru stabilirea taxelor percepute în anul 2022 la 
Căminul Cultural poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local Talea. 
 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 
REFERENT 

Mișunica NEAGOE 
 
 
 
 
 
 
 

 


