
__________________________________________________________________________________
HCL nr. 34/2019  

 

         

            

         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 34 

din  31.01.2019 

 
privind  aprobarea tarifelor  de intrare la spectacole şi a tarifelor pentru diverse 

servicii prestate de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 37/22.01.2019 

 Consiliul local al  Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

31.01.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 4010/22.01.2019, a iniţiatorului- 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 4012/22.01.2019, al Direcţiei 

Financiar Contabilitate; 

Având în vedere raportul de avizare Comisiei de buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere adresa Teatrului Dramatic „Fani Tardini“ Galaţi                  

nr. 30/16.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galaţi sub 

nr. 5079/18.01.2019; 

Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 130/17.05.2001 privind stabilirea 

instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galaţi; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 68, alin. (1) și alin. (2) din Legea                    

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 21, alin. (1), lit. ”e” din O.G. nr. 21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 84, alin.(4) din Legea educației naţionale    

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”a”,  lit.”d”, alin. 3, 

lit. ”b”, alin. (6), lit. a, pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale                    

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 - Se aprobă tarifele de intrare la spectacole şi tarifele pentru diverse 

servicii prestate de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi, conform anexei  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Directorul General al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galaţi se 

împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 3 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 Preşedinte de şedinţă, 
 
 
            Contrasemnează, 
                                                                          pt. Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                            



Anexa la HCL nr.34/31.01.2019 

 Tarife de intrare pentru spectacole și pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic 
„Fani Tardini” Galaţi 

Nr. 
crt. 

Denumire Tarif  

I. Tarife de intrare*) x 

 1. SPECTACOLE CURENTE x 

 1.1. SALA MARE x 

 - pentru grupuri organizate, minim 30 de persoane 10,50 lei/pers. 

 - pentru pensionari - pe baza cuponului de pensie 10,50 lei/pers. 

 pentru adulţi: x 

- rândul F 42,00 lei/pers. 

- rândurile  G,H 31,50 lei/pers. 

- rândurile  A,B,C,D,E 25,20 lei/pers. 

- rândurile  I-N 21,00 lei/pers. 

- balcon rândurile O-P 18,90 lei/pers. 

 - balcon rândurile R-S 14,70 lei/pers. 

 1.2. SALA STUDIO și spectacole pe gradene în regim de sală Studio x 

 - pentru pensionari - pe baza cuponului de pensie 10,50 lei/pers. 

- pentru adulți: x 

- primul rând de scaune 31,50 lei/pers. 

- al doilea rând de scaune 25,20 lei/pers. 

- rândurile pe gradene 21,00 lei/pers. 

 2. SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ (primul și al doilea spectacol) x 

 2.1. SALA MARE x 

- rândul F 42,00 lei/pers. 

- rândurile G,H 31,50 lei/pers. 

- restul sălii 25,20 lei/pers. 

 2.2. SALA STUDIO și spectacole pe gradene în regim de sală Studio x 

 - primul rând de scaune 31,50 lei/pers. 

- rândurile pe gradene 25,20 lei/pers. 

 3. FESTIVALUL NAȚIONAL DE COMEDIE  x 



 - tarif minim 18,90 lei/pers. 

- tarif maxim  105,00 lei/pers. 

 4. Alte evenimente teatrale deosebite  x 

 - tarif minim 18,90 lei/pers. 

- tarif maxim  105,00 lei/pers. 

 5. Tarife preferențiale de acces la evenimente organizate de teatru, 
sub forma unei campanii de marketing, după cum urmează: x 

- bilete reduse în interval de o oră pe săptămână 18,90 lei/pers. 

- bilete pe parcursul unei zile din săptămână 21,00 lei/pers. 

- achiziționarea a două bilete la preț de unul 25,20 lei/pers. 

- achiziționarea de bilete la cinci spectacole 14,70 lei/pers. 

II. Sală la dispoziție pentru două ore, unităților de învățămînt care 
printr-un protocol de colaborare încheiat cu teatrul, achiziționează 
un număr minim de 400 bilete pe parcursul unei stagiuni teatrale 

gratuit 

III. Tarif program sală Contravaloarea 
caietului 

IV. Tarife minime de închiriere, în condițiile legii, a unor spații 
disponibile temporar: 

x 

 -   sala de spectacole pentru manifestări complexe, care include 
scena și toate dotările tehnice în cursul săptămânii 

750 lei/ora 

 -  sala de spectacole pentru manifestări complexe, care include 
scena și toate dotările tehnice în zilele de sâmbătă, duminică și 
sărbătorile legale 

1.000 lei/ora 

 - foaier pentru prezentări sau alte manifestări asemănătoare 500 lei/ora 

 - sala studio în cursul săptămânii 500 lei/ora 

 - sala studio în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale 700 lei/ora 

V. Tarif închiriere costum 100 lei/zi 

VI. Tarif închiriere autocar x 

- pentru curse locale (urbane) 100 lei/oră 

- pentru curse extraurbane 4,50 lei/km 

- pentru autocar cu remorcă Tariful se 
majorează cu 10% 

- pentru staționări de peste 24 ore 120 lei/zi 

Potrivit legislaţiei în vigoare, elevii şi studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru 
accesul la spectacole. 
Campaniile propuse nu sunt limitative, ele putând fi inițiate, adaptate, modificate sau 
înlocuite prin decizia directorului general, în funcție de succesul fiecăreia și de necesitatea de 



a implementa strategii de marketing. Tarifele practicate în cadrul acestor campanii pornesc 
de la 10,50 lei/pers. până la 105 lei/pers., în combinații diferite. 
Tarifele de închiriere se majorează cu 10% pentru solicitările din zilele libere ale personalului 
tehnic. 

*) Tarifele de intrare la spectacole includ şi taxa pentru timbru teatral 

 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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