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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 35 

din  31.01.2019 

 
privind  aprobarea tarifelor  de intrare la spectacole pentru Teatrul de Păpuși 

„Gulliver” Galaţi 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 38/22.01.2019 

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

31.01.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 4006/22.01.2019, a iniţiatorului- 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 4008/22.01.2019, 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 de Păpuși „Gulliver” Galaţi                            

nr. 972/23.11.2018,  înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galaţi sub 

nr. 115341/27.11.2018; 

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

instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galaţi; 

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; 
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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 pentru Teatrul de Păpuși 

„Gulliver” Galaţi, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,                                

HCL 176/27.04.2017 și orice alte prevederi anterioare contrare își încetează 

aplicabilitatea . 

Art. 3 – Directorul General al Teatrului de Păpuși „Gulliver” Galaţi se 

împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

  
Preşedinte de şedinţă, 

 
            Contrasemnează, 
                                                                          pt. Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                            



 
 

Anexa  la HCL nr.35/31.01.2019 
 
 

Tarifele de intrare pentru spectacolele Teatrului de Păpuși „Gulliver” 
 

                                                                                                                                        
Nr. 
crt. Denumire Cuantum 

lei/persoană 
1. 
 

Tarife de intrare la spectacole: x 
a)în cursul săptămânii, în grup organizat x 
-copii 11 
-adulți 12 
b)pentru zilele de duminică x 
-copii 12 
-adulți 15 
c) pentru deplasări în țară x 
-copii 11 
-adulți 12 

 
2. 

Tarife de intrare pentru Festivalul Internațional de Animație 
„Guliver” în funcție de complexitatea spectacolului: 

x 

-copii 0 – 12 ani 11 - 15 
-adulți 15 - 50 
-spectacole de seară pentru copii, tineri și adulți 15 - 50 

  
Notă: Tarifele de intrare la spectacole includ taxa pentru timbru teatral, taxa pentru timbru 
crucea roșie, taxa pentru timbru monumentelor istorice și transportul copiilor (pentru 
grupurile organizate din școli și grădinițe). 
Potrivit legislaţiei în vigoare, elevii şi studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru 
accesul la spectacole. 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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