HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani,
pentru serviciile prestate, în anul 2021
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de 17.12.2020,
urmare adresei nr. 2777 din 09.10.2020 a Muzeului Județean Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15296/30.10.2020 privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru
serviciile prestate în anul 2021,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 15297 din 30 octombrie 2020,
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- 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, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene;
în conformitate cu prevederile art.67 și 68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, ale art.22 și art.24 din Legea nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată (2), ale
Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de
cultură finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale, modificată prin Ordonanța
Guvernului nr.26/2012 și art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale 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 tarifele practicate de Muzeul Județean Botoșani pentru serviciile prestate în
anul 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
Muzeul Județean Botoşani.
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Anexa
la Hotărârea nr. 142 din 17.12.2020

TARIFE
pentru serviciile prestate de Muzeul Judeţean Botoşani,
pentru anul 2021
1. Tarif închiriere spaţii/aparatură audio-video:
- închiriere Sala Polivalentă – Muzeul de Istorie Botoşani
- închiriere sală expoziţie Galeriile de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani,

pentru artiştii plastici amatori, care nu sunt membri UAP,
taxa pentru închiriere sală în vederea organizării de expoziţii personale
- închiriere Sala Polivalentă – Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Dorohoi
- închiriere sală Muzeul „George Enescu” Dorohoi
- închiriere aparatura audio-video
2. Tarif pentru realizare de copii executate după bunurile culturale (carte,
periodice, extrase)
3. Tarif de ghidaj la cerere pentru vizitatorii individuali

100 lei/ora
100 lei/zi
25 lei/zi
50 lei/ora
30 lei/ora
30 lei/ora
0,50 lei/pagina
20 lei/persoană

4. Tarif pentru fotografiere/filmare în spaţii muzeale:
- fotografiere: - muzee
- case memoriale
- şedinţe foto

20 lei
10 lei
100 lei/200 lei
în afara programului de
vizitare
- filmare
30 lei / ora
Adaos de 25 - 50%
5. Tarif desfacere bunuri, altele decât cele proprii prin standurile
asupra preţului de
muzeelor
vânzare
6. Tarif pentru servicii executate în cadrul Muzeului Judeţean: cercetare - cota regie: 8 – 20%
asupra devizului total de
şi supraveghere arheologică, restaurare metale, restaurare textile,
lucrări
restaurare ceramică, restaurare lemn, naturalizare păsări
7. Tarif expoziţii organizate în colaborare cu persoane fizice sau juridice
25% din încasări
25 lei/oră
8. Tarif consultanţă de specialitate
5 lei/persoană
9. Tarif atelier de educație și pedagogie muzeală
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