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HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifetor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii

Botoaniłor" pentru serviciile prestate în anul 2020

Consiliul Judeţean Botoşani, întmnit în şedinţa ordinară ta data de
19.12.2019,

urmare adresei nr.954 din 02.10.2019 a Orchestrei Populare „Rapsozíi
Botoani1or",

anatizând Referatul de aprobare al Preşedintelui ConsiÎiului Judeţean
Botoşani nr. 15992/22.10.2019 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra
PopuÎare „Rapsozii Botosanilor", pentru serviciíle prestate În anul 2020,

având în vedere:
- Raportul de specialítate al Direcţiei Buget — finanţe nr. 15993 din 22

octombrie 2019,
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie

socîală, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- avizul Comisieí pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- avizul Comîsîei pentru administraţie publică locală, juridîcă, apărarea

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

în conformitate cu prevederile art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publîce locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale arL2O şi 21 din
Ordonanţa Guvemuluí nr.2 1/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţiî de impresariat artistic, aprobată
prin Legea nr.353/2007, ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată,

în temeiul art. 173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 — Se aprobă tarifele pentru servicíile prestate de Orchestra Populară
„Rapsozii Botosanilor" Îfl ariul 2020, conform anexei, care face pare integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la
Îndeplinire a prevederilor prezenteí hotärâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialîtate al Consiliului Judeţean Botoşani şi Orchestra Populară „Rapsozii
Botoani1or".

Art.3 — Prezenta hotărâre se publică În MonítoruÎ Ofícial al Judeţului
Botoşani.

-

PREŞEĐI, CONTRASEl*EAZĂ:
COSTICĂ MĄ'CALEŢI SECRETAR GENERA AL JUDEŢULUI,

Marcel StelicdlBejenańu

Botoşani,
Nr. %O-Z /19.12.2019.
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Anexa
ta Hotărârea nr._____

din 19.12.2019

TARIFE
pentru serviciiLe prestate de Orchestra PopuLară „Rapsozii Botoşanilor",

pentru anut 2020

1. Tarif bilete de intrare la spectacole
a) tanfgeneral, mediu urban, mnfunctie de zona sătii de spectacot:
- zona A — 40 lei — oraşe cu peste 25.000 locuitori
- zona A - 30 lei - orase până la 25.000 ocuitori
- zonaB-2Olei
- zonaC—151e1
b) tanfgenerat, mediu rurat
- cămíne culturale — 10 lei
c) tanf redus (etevi. pensionari, studenti) — 5 lei
d) tcmf spectacote umanitare fpersoane cu dizabitităti. asistati sociat, veterani de

război, alte categorii defavorczate) — O lei
NOTĂ: - La cerere se pot susţine spectacole gratuite cu aprobarea Preşedintelui

Consiliului Judeţean Botoşani în cadrul unor manifestări culturale (festivaluri, emisiuni
radio-tv, târguri, etc.) de importanţă locală/naţională/intemaţională în vederea promovării
îmaginii orchestrei şi judeţului Botoşani.

2. Tarif minim spectacol fpe bază de contract încheiat cu organizatorul
evenimentului) - 3.500 lei/oră
3. Tarif minim concerte educative fîn funcţie de numărul de elevi) în şcoli şi
licee din judeţul Botoşani — 500 łei/concert
4. Tarif închiriere autocar (cu caracter ocazional)
- tanfpentru parcurs intem — 5,50 lei/km
- tanfpentm parcurs extem - 6,00 lei/km
NOTĂ: - la stabîlirea tarifului extern NU s-au Iuat în calcul taxele vamale, taxe de

autostradă, parcare etc., acestea fiind în sarcina beneficiarului (întrucât aceste taxe sunt
diferite de la ţară la ţară şi prezintă variaţie în timp);

- în situaţia în care creditele bugetare nu o perrnit, se acceptă efectuarea
curselor cu motorina clientului, urmärid ca preu1 acesteía să fie scăzut din tariful de
facturare.

5. Tarif închirjere studio-audio fcu caracter ocazional) — 100 leiJoră.
NOTĂ: - pentru personalul artistic al orchestrei tariful perceput pentru folosirea

studioului este zero, dar numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului administrativ.
6. Tańf închiriere scenă mobilă (cu caracter ocazional)

a) 3.000 lei/zi — podium+schelă
b) 1.500 lei/zi - numai podium
c) 1.500 leiJzi — numai schela

PREŞEMNTE, CONTRASEMl'EAZĂ:
COSTICĂ 4ACALEŤI. SECRETAR GENERAŁ ÁL JUDETULUI,

Marcet SteLică jenariu


