
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA Nr.35/2006 
privind majorarea taxelor pentru vizitare precum şi a altor taxe percepute  
de către unităţile muzeale de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui 

 
               având în vedere adresele Muzeelor “Ştefan cel Mare” din Vaslui nr.778/2006 şi “Vasile 
Pârvan” din Bîrlad nr.1858/7 aprilie 2006;  
 având în vedere prevederile art.283, alin.(1) şi ale art.288, alin.(1) şi (2) din Legea nr.571 
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.104, lit.„e” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. –  Se aprobă  taxa de vizitare a muzeelor din subordinea Consiliului judeţean Vaslui, 
astfel: 

- vizitator individual......................... 2 lei 
- vizitator (elevi şi studenţi)............. 1 leu 
- ghidaj pentru vizitator individual... 5 lei 
- ghidaj pentru grup.......................... 5 lei 
- vizitatori în grup............................. 5 lei 
- ghidaj grup vizitator străin............. 20 lei 
- taxă pentru fotografiat, filmat şi  
înregitrat............................................... 10 lei 
Art.2. – Se aprobă alte taxe percepute de către unităţile muzeale din subordinea Consiliului 

judeţean Vaslui, astfel: 
- taxă expertizare/obiect.................................................................... 20 lei + devizul lucrării 
- taxă pentru deplasarea la domiciliul solicitantului 
pentru expertizarea obiectelor culturale de 
dimensiuni mari.................................................................................. 20 lei + costul deplasării 
- taxă pentru eliberarea documentelor referitoare la 
descărcarea de sarcină arhiologică pentru obţinerea 
autorizaţiilor de construcţie primite din partea  
Direcţiei judeţene de cultură, culte şi patrimoniului Vaslui............... minim 200 lei 
- taxă de urgenţă (executarea prestaţiei se se face în maximum 48 ore)..  minim 10 lei 
Art.3. – Publicarea prezentei hotărâri se va face în presa locală şi la posturile de radio şi 

televiziune locală. 
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 2007. 
Art.5. – Pe data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean 

Vaslui  nr.69/2002 privind majorarea taxelor pentru vizitarea unităţilor muzeale de sub autoritatea 
Consiliului judeţean Vaslui. 

Art.6. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerile Muzeelor 
“Ştefan cel Mare” din Vaslui şi “Vasile Pârvan” din Bîrlad. 

Vaslui, 26 aprilie 2006  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                                Contrasemnează: 
                          Secretar general al judeţului Vaslui 
                               Gheorghe Stoica 


