HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de
Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de 17.12.2020,
urmare adresei nr. 2966 din 7.10.2020 a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii
„Mihai Eminescu”,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15302/30.10.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești –
Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2021,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 15303 din 30 octombrie 2020,
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte,
activități 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 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind
îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură, finanțate din venituri proprii și
subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.26/2012 și ale 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 pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de
Studii „Mihai Eminescu” pentru 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
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.
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Anexă
la Hotărârea nr. 143 din 17.12.2020
TARIFE
pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru
anul 2021
1. Tarif pentru fotografiere/filmare în spaţiile muzeale:
- tarif fotografiere;
- tarif filmare
- tarif fotografiere/filmare profesionişti
2. Tarif pentru tipărituri:
- asupra preţului de vânzare pentru carte, CD-uri, albume (tipărituri cu
costuri ridicate);
- asupra preţului de vânzare pentru vederi, pliante, semne de carte,
calendare etc (tipărituri cu costuri de tipărire reduse).
3. Tarifele de cazare în pensiunea „FLOAREA ALBASTRĂ”:
- cameră cu 2 sau 3 paturi – cazare/zi

5 lei
9 lei
25 lei

- adaos 30%
adaos 30% -100%

35 lei/loc/zi(vara)*
45 lei/loc/zi(iarna)*

- cameră protocol pat dublu – cazare/zi

50 lei/loc/zi(vara)*
60 lei/loc/zi(iarna)*

- camere Bungalow „Floare albastră”

35 lei/loc/zi(vara)*
45 lei/loc/zi(iarna)*

* NOTĂ: - Tarifele nu includ micul dejun;
- Pentru cazări de grupuri mai mari de 15 persoane şi mai mult de 2 nopţi se aplică o
reducere de 20% la tariful de cazare;
- Grupurile beneficiare ale Proiectelor Culturale aprobate prin Hotărâre de Consiliu
Judeţean beneficiază de scutire la plata tarifelor aprobate.
4. Tarif pentru închiriere spaţii:
- închiriere sală expoziţie „Horea Barnea”;
- închiriere amfiteatru „Laurenţiu Ulici”, pentru conferinţe, simpozioane,
spectacole;
- închiriere amfiteatru în aer liber pentru diverse manifestări culturale;
- pentru spectacole cu echipament tehnic
5. Tarife pentru închiriere suprafaţă de teren ocupată de foişor
(serbări şcolare, acţiuni culturale în aer liber, ateliere de creaţie,
recitaluri, picturi, activităţi sociale, aniversări, ceremonii, etc.).
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50 lei/zi
50 lei/oră
50 lei/oră
100 lei/oră
50 lei/oră
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