RQMÂNIA

JUDEŢUL BQTOŞANI

1

CONSIUUL JUDEŢEAN
5otoani Pata Revout 1-3 Cod post 710236, TeL +0 231 514712, +40 231 511713, 40 231 514711,

Fx +40 231 514715, +40 231 513020 +40 231 536155, +40 231 52922 Woh wwwjbotusdm ru, E mđ:

LO

ucbLo+a ro

HQTĂRÂRE
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
pentru anut 2020

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în .şedinta ordinară lu duta de
19.12.2019,
urmare adresei nr.2287 din 01.10.2019 a Centrului Judeţean pentm
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedinteîui Consilîului Judeţean Botoşani
nr. 15957/22.10.2019 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centml
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru
anul 2020,
având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Fînanţe nr. 15958 dîn 22 octombrie
2019,
Avizul Comisiei pentru invăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie
socială, culte, activităţi socíal-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
Avizul Comisîei pentru actMtăti economice. huet, finanţe. administrarea
domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
Avizul Comisiei pentru adminístraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şÎ libertăţilor cetăţenilor, cooperare i parteneiiate;
în conformitate cu prevederile arL 15 şi art, 16 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 118/2006, aprobată prin Legea nr. 143/2007 şi ale art.7 din Legea
nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizionaîă în administraţia publică, republicată,
în temeiul arLl73 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale art.196 alin.f 1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr,57/2019 privind Codul administratív,
-

—

-

-

-

h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de Centnil Judeţean pentru
Conservarea şí Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani in ariul 2020, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea
la
mndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturií Tradiţionale Botoşani.
Art.3 Prezenta hotărâre se publícă în Monitorul Oficial al Judeţului Botoşani.
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Anexa
la Hotărârea nr. 20
din 19.12.2019

TARIFE
pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani pe anul 2020

1 .Tarif de înscriere şi participare la cursuri de
perfecţionare
2.Tarif pentru
autovehiculului
închirierea
fmicrobuzutui) pentru acţiuni culturale sau de
altă natură
3.Tarif pentru inchirierea staţiei de sonorizare
pentru acţiuni culturale
4.Tarif pentru audiţie participanţi lafestívalurí
şi concursuri
5.Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă
populară, meşteşuguri populare şi produse
tradiţionale româneşti

150 lei/curs/cursant
2,70 lei/km parcurs

50 lei/oră
60 Iei/partîcîpant
100

-

400 lei/standt

*NOTĂ: Taąfut variază în funcţie de:
tocul expoziţiei (urban, rural)
amplasament fsală sau spaţiu deschis)
varíetatea obiectelor de artă poputară

-

-

-

6. Tarif de consiliere pentru organizarea de
manifestări etnoculturaLe (conform contract)

300

-

500 lei

*NOTĂ: TarŢut variază înfuncţie de:
Ĺmportanţa manŢestării (judeţeană, naţionată, internaţionată)
locul de desfăşurare
amptasament
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