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Cons iliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

207/29.06.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Animaţie 
"Ţăndărică", instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 
6239/26.08.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură , fnvăţământ, Turism nr. 
4782/04.08.2021 ; 

Văzând avizul Comisiei cultură, culte şi educaţie civică, relaţii internaţionale şi relaţia cu 
societatea civilă nr. 44/30.08.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 
152/30.08.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 318/31 .08.2021 din cadrul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Teatrului de Animaţie "Ţăndărică" nr. 3341/14.07.2021 ; 
Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. c), atin. (7) lit. d) şi art. 139 

alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.l Se completează anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
207/29.06.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Animaţie "Ţăndărică", 
instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti şi va avea cuprinsul conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.ll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti şi Teatrul de Animaţie "Ţăndărică" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti din data de 01.09.2021 . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Cosmin - Victor Smighelschi 

Bucureşti , 01.09.2021 
Nr. 269 
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Lb!l OI~ Anexa la HCGMB nr. _______ / __ ,.! _____ !._2021 

TARIFELE 

practicate de către Teatrul de Animaţie "ŢĂNDĂRICĂ", 

instituţie publică de cultură de interes local a Municipiului Bucureşti 

DENUMIRE TARIF 

SALA LAHOVARI 

Spectacole prezentate în cursul săptămânii 

pentru grupuri organizate de la grădiniţe, şcoli 

Spectacole vândute prin Agenţia de bilete, tarif 

unic: 

Rând l - 4 

Rând 5- l O 

Rând 11-15 

Balcon, rând 1 

Balcon, rând 2- 3 

SALA STUDIO 

Spectacole prezentate pentru grădiniţe şi şcoli 

(grupuri organizate) 

S ectacole vândute rin A en ia de bilete 

S ectacole online transmis live 

S ectacole online înre istrate 

S ectacole în aer liber (Teatrul din Nori, arcuri) 

Observaţii: 

TARIFE 

25 lei 

40 lei 

35 lei 

30 lei 

30 lei 

35 lei 

25 lei 

35 lei 

25 lei 

18 lei 

30 lei 

Tarifele sunt aprobate prin Decizia Managerului nr. 126/ 09.07.2021 şi au fost comunicate prin 

adresa Teatrului nr. 3341 /14.017.2021. 

Monumente istorice. 
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