
                                                                                                                             
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” 

Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2020, 

urmare adresei nr.478/05.06.2020 a Şcolii Populare de Arte „George Enescu” 

Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.7825/15.06.2020, prin care se propune aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de 

Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 – 2021,   

având în vedere: 

- Raportul de specialitate  al Direcţiei Buget Finanţe nr.7826 din 15.06.2020, 

- avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement;  

în baza prevederilor art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

Ordinului ministrului culturii nr.456/1992, art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea  activităţii aşezămintelor culturale, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și f), alin.(5) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1  –   Se aprobă taxele şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George 

Enescu” Botoşani pe anul şcolar 2020 – 2021, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoşani şi Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani. 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                  Contrasemnează, 

             COSTICĂ MACALEŢI                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 82 din 25.06.2020 

 

 



                R O M Â N I A                                                                  Anexa 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani                                                         

                                                                                                      Nr. 82 din 25.06. 2020 

 

 

TAXELE ŞCOLARE 

pentru anul 2020 – 2021 

 

     I. TAXĂ DE FRECVENŢĂ 

 
Nr. 

crt. 

Disciplina Taxă de frecvenţă  

lei/an şcolar 

1. Canto muzică clasică 600 

2. Canto muzică uşoară 600 

3. Canto muzică populară 600 

4. Pian 600 

5. Vioară 600 

6. Chitară 600 

7. Acordeon 600 

8. Orgă  600 

9. Instrumente de suflat (trompetă, saxofon, clarinet) 600 

10. Dans modern 550 

11. Pictură, grafică 550 

12. Pictură decorativă 550 

13. Actorie 550 

 

    II.  Taxa de înscriere la admitere  – 30 lei. 

 

  III. Taxa de eliberare a diplomei de absolvire  

             -  50 lei pentru absolvenţii care depun actele pentru eliberarea diplomei până într-un 

an de la absolvire; 

-  100 lei pentru absolvenţii care depun actele de eliberare a diplomei după un an de 

la absolvire. 

 

    IV.  Pentru secţiile externe din judeţ care au ca obiective păstrarea şi continuitatea tradiţiilor 

din zonă, disciplinele: ţesut-cusut, cioplit lemn, pictură populară (încondeierea ouălelor), iniţiere 

folclor, inițiere dans popular la sate, ansamblu instrumental – muzică populară, nu se plătesc taxe 

de şcolarizare. 

 

               N O T Ă: 

 Taxele şcolare au fost stabilite conform prevederilor art.16 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.118/2006 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.C. nr.456/1992. 

 Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte „George Enescu” 

Botoşani, la propunerea profesorilor îndrumători, poate aproba, pe parcursul semestrului II 

al anului şcolar, reducerea parţială sau totală a taxelor de frecvenţă, fără a depăşi 10% din 

totalul numărului de elevi/şcoală pentru: 

 

- Cursanţii care contribuie la ridicarea prestigiului şcolii prin participări sau obţinerea 

unor distincţii, premii la concursuri locale, judeţene, naţionale şi internaţionale; 

- Cursanţii care contribuie direct sau indirect la realizarea unor venituri proprii ale 

şcolii; 

- Cursanţii care sunt înscrişi şi urmează concomitent 2 sau mai multe secţii 

(specialităţi); 

- Cursanţii orfani, copiii de la centrele de plasament, copiii talentaţi fără posibilităţi 

financiare, precum şi în alte situaţii temeinic justificate. 

 

                       PREŞEDINTE,                                                Contrasemnează,  

                  COSTICĂ MACALEŢI                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marcel – Stelică Bejenariu 


