JUDETUL BACAU
Anexa nr. 5
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aplicabile în anul 2022
I.TAXE pentru activităţile desfăşurate de Filarmonica „ Mihail Jora” Bacău pe anul 2022
stabilite conform art. 486 – Alte taxe locale alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Nr.
crt.
1.

2.

3.

TIPUL TAXEI
Taxă utilizare temporara sala “Ateneu”
- pentru societăţi comerciale
 între 4 -8 ore
 de la 1-4 ore
- pentru partide politice
 între 4 -8 ore
 de la 1-4 ore
- pentru unităţi de învăţământ
 între 4 -8 ore
 de la 1-4 ore
- pentru ONG, asociații și fundații
 între 4 -8 ore
 de la 1-4 ore
- pentru instituţii publice subordonate Consiliului
Judeţean Bacău
Taxă utilizare temporara hol “Ateneu”
- pentru societăţi comerciale
 de la 1 la 2 ore
 peste 2 ore
- pentru partide politice
 de la 1 la 2 ore
 peste 2 ore
- pentru unităţi de învăţământ
 de la 1 la 2 ore
 peste 2 ore
Taxă intrare la spectacol
- taxă pe biletul de intrare la concerte simfonice
- taxă pe biletul de intrare la recitaluri
- taxa pentru concert educativ
- taxa pentru concert extraordinar
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UM

TAXĂ
2021

TAXĂ
2022

lei
lei

2.100
1.400

2.300
1.600

lei
lei

940
700

1.100
850

lei
lei

400
300

800
600

lei
lei

500
350
gratuit

700
450
gratuit

lei
lei

200 lei/oră
100 lei/oră

200lei/oră
100 lei/oră

lei
lei

150 lei/oră
50 lei/oră

150 lei/oră
50 lei/oră

lei
lei

100 lei/oră
50 lei/oră

100 lei/oră
50 lei/oră

lei
lei
lei
lei

10
3
20-50

30
20
5
50

lei

Nr.
crt.
4.

TIPUL TAXEI
Taxă pentru concerte susţinute în străinătate

UM

TAXĂ
2021

TAXĂ
2022

Euro

Conform
invitație

Minim 200
eur/concert

Reduceri de taxe;
- 75% conform art. 85 alin.(4) coroborat cu art. 205 alin.(3) din Legea 1/2011 Legea
educatiei nationale ,pentru elevi si studenti
- 75% conform art. 21 alin.(4) din Legea 448/2006 pentru pesoanele cu handicap mediu
La prețul biletelor de intrare la spectacol se aplică taxa de cruce roșie, timbru muzical și timbrul
monumentelor istorice conform legilor în vigoare.
Pentru următoarele categorii de persoane fizice se aplică scutiri de taxe:
- salariaţii din cultură conform H.G 385/2004
- pensionarii din cultură
- veteranii şi văduvele de război , persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege
118/1990 conform art. 487 lit. a,b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
- persoanele cu handicap grav confor. art.21 alin.(4) din Legea 448/2006

PREŞEDINTE,
Valentin IVANCEA
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
dr. Elena Cătălina ZARĂ
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