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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife la Teatrul Naţional din cadrul Centrului
Cultural Radu Şerban Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
Reintegrarea Teatrului Naţional Caracal în circuitul activităţilor cultural-artistice şi
educative, complexitatea manifestărilor şi acţiunilor culturale ce derivă din acestea, precum şi de
funcţionalitate a clădirilor din patrimoniu se impune instituirea unor tarife.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul comun nr. 3045/18.03.2009 al Direcţiei Resurse Umane şi Centrul Cultural
Radu Şerban prin care se propune instituirea unor tarife la Teatrul Naţional Caracal;
- Prevederile O.U.G nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor aşezămintelor culturale aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor de spectacole sau
concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, biblioteciilor şi al aşezămintelor culturale de drept
public;
- Prevederile art. 36 alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Se aprobă închirierea sălii Teatrului Naţional, în afara timpului alocat
repetiţiilor şi spectacolelor proprii, la tariful de 500 lei/oră, pentru diverse spectacole şi recitaluri,
dar nu mai puţin de două ore.
(2) Se aprobă închirierea sălii Teatrului Naţional pentru conferinţe, întâlniri de
afaceri sau traininguri la tariful de 1000 lei/oră, dar nu mai puţin de 2 ore.
Art. 2 Se aprobă tariful de 300 lei pentru servicii de sonorizare şi lumini.
Art. 3 Tarifele de la art. 1 şi 2 se aplică acelor organizatori care nu pun în vânzare bilete
de intrare.
Art. 4 Se aprobă o cotă parte în procent de 25 % din valoarea biletelor vândute de către
organizatorii de spectacole, alţii decât Centrul Cultural Radu Şerban Caracal, dar nu mai puţin de
500 lei/oră.
Art.5 Accesul în sala Teatrului Naţional este admis în limita locurilor existente.

Art. 6 Se aprobă tariful de 500 lei pentru oficierea căsătoriei civile în foaierul Teatrului
Naţional, incluzând şi taxele de fotografiere şi filmare.
Art. 7 Se aprobă instituirea taxei pentru vizitarea Teatrului Naţional în cuantum de 1
leu/persoană.
Art. 8 Tarifele menţionate la art. 1-7 potrivit prezentei hotărâri constituie venituri proprii
ale Centrului Cultural Radu Şerban Caracal.
Art. 9 Centrul Cultural Radu Şerban şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei
municipiului Caracal se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 10 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Centrului Cultural
Radu Şerban Caracal.
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