
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea tarifelor practicate de catre Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de interes 

local al Municipiului Bucure~ti 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 
2155/25.03.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Cultura, invatamant, Turism nr. 
1419/11.03.2021; 

Vazand avizul Comisiei cultura, culte ~i educatie civica, relatii internationals ~i relatia cu 
societatea civila nr. 20/25.06.2021, avizul Comisiei economice, buget, finante l?i credite externe 
nr. 98/28.06.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 249/28.06.2021 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

Tinand cont de adresa Casei Artelor Dinu Lipatti nr. 473/25.02.2021 ; 
In conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) ~i art. 139 alin. (3) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile l?i 
completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba tarifele practicate de catre Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de 
interes local al Municipiului Bucure~ti, astfel cum sunt prevazute in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Casa Artelor Dinu Lipatti vor aduce Ia lndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucurel}ti din data de 29.06.2021. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Juliana-Roxana aarotea 

Bucurel?ti, 29.06.2021 

Nr. 202 

NICIPIULUI BUCURE$TI, 
Georgiana Zamfir 
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Anexa Ia HCGMB nr. 2fl~ __ f?fl9_'-_L 2021 

TARIFELE 
practicate de catre Casa Artelor DINU LIPATTI, 

serviciu public de in teres local a( Municipiului Bucure~tl 

DENUMIRE TARIF 

Tarlfe pentru lnchiriere Salon de ~ 1 .000 lei pentru 2 ore 

Muzlca ~ 2.400 lei pentru 4 ore 
~ 4.700 lei pentru 8 ore 

Revlsta de muzica ~~ cultura 
"Prima lubire, Muzica" 

Tarlfe pentru evenimentele 

desfa~urate In Salonul Mare de 

Muzica 

Tarlfe pentru evenimentele 

desfa~urate In Salonul Mlc de 
Muzica 

Tarlfe pentru evenimentele 

desfa~urate In aer liber, In 
Curtea Casei LIPATfl 

Tarlf inchlrlere temporari Curte 
Casa LIPATTI, inclusiv a scenei 

mobile tip chio~c din incinta 
curtii 

Tarlf vanzare album dublu CD 
''Integra/a pieselor pentru pian 

solo de Dinu Lipatti" 

Tarif vanzare volum nstrada 

Povernei 2r, de Valentin Lipatti, 
editia a Ili- a, volum editat de 
Casa Artelor "DINU LIPATTr» 

Tarif vizitare Casa LIPATTI 

~ 9,90 lei 

~ Bllete de Categoria I - 20 lei 
~ 10 lei (pret redus pentru copii, elevi, studenli ~~ pensionari) 

Gratult pentru persoanele cu dizabllitati si insotitorii acestora 

~ Bilete de Categoria a 11-a - 1 5 lei 
~ 8 lei (pret redus pentru copii, elevi, studenli ~~ pensionari) 

Gratult pentru persoanele cu dizabllititi ~~ insotitoril acestora 

~ 20 lei 

~ 10 lei (pret redus pentru copii, elevi, studenti ~~ pensionari) 

Gratuit_Q_entru persoanele cu dizabllitati sl insotitoril acestora 

~ 1 .000 lei pentru 2 ore 

~ 2.000 lei pentru 4 ore 

~ 4.000 lei pentru 8 ore 

~ 50 lei 

~ 50 lei 

~ 10 lei 

~ 5 lei pentru copii, elevi , studenti ~~ pensionari 
Gratuit pentru: 
- persoanele cu dizabilltatl ~~ insotltorii acestora, 
- pentru publicul spectator al evenlmentelor culturale 

' ~ A IV~ organlzate. 
0 < ::J ~ ""1~~ pentru situatia inchirlerii Salonului de Muzici ~~ a Curtii Case I 

t:.:< r·~,~l:·:i::{l I PA TTl 

Observa~ii: * \ \:~-~~!\ J,....._, 
Tarlfele au fost a~ obate~i~'+ldta~~~\,<t~ liulul Admknistratlv nr. 6/12. 10.2020 ~~ comunicate prin adresa nr. 

473 /25.02.2021 (',~/.,~~~ 
La valoarea nominala - ~!~~~ro'\: h timbrul teatral (5%), timbrul monumentelor istorice (2%) ~~ timbrul pentru Cruc~ l 
Rosie (1 %). -- .. -----~ / 1/ 
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