RQMÂNIA

JUDEŢUL BQTOŞANI
CQNSILIUL JUDETEAN
6otosjn,
Revoutj 1 3, Cud posta; 710236, T&; +40 231 514712, +40 231 514713, 1-20 231 514714;
Fax; +40 231 514715. +40 231 515020+40 231 536155. +40 231 529220;Web: w'wcjbotosnLro; Eniafl; cons3u@cjbotosanLro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarife lor pentru serviciile prestate de coala PopuLară de
Arte „George Enescu" Botoaní pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Eotoşani, întrunit Zn şedcnţa ordinară la data de
19.12.2019,
urmare adresei nr.1258 dîn 26.09.2019 a coliî Populare de Arte „George
Enescu" Botosaní,
anatizând Referatul de aprobare al Preşedîntelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr. 15994/22.10.2019 privind aprobarea tarifelor pentru senriciile prestate de coa1a
Populară de Arte „George Enescu" Botoani pentru anul 2020,
având în vedere:
Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 15995 din 22 octombrie
2019,
avizul Comisieí pentru învătământ, săriătate, familíe, 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 Comisieí pentru administraţie publícă locală, juiidică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şí líbertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
în conformitate cu prevederile art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului
culturii nr.456/1992, arLl6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.1 18/2006
privind înfiinţarea, organizarea í desfăurarea actîvităţii aezănMntelor culturale i
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decfzională în administraţia publică,
republicată;
în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale arLl96 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul admínîstrativ,
-

—

-

-

-

h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de coala Populară de Arte
„George Enescu" Botoani pentru anul 2020, conform anexeí, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2
Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea
Ia
îndepliníre a prevederilor prezentei hotărârf, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliuluí Judeţean Botoşani şi coala Populară de Arte „George
Enescu' Botosani.
Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Botoşani.
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Botoşani,
Nr.7jÇ /19.12.2019

CONTRASEMEAZĂ
SECRETAR GENERAIjJMJ JUĐETULUI,
Marcet Stel7nanu

Anexa

ROMÂNIA
CONSIŁIUŁ JUDETEAN BOTOŞANI

la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. Ź'%
din 19.12.2019

TARIFE
pentru serviciiłe prestate de Şcoała Populară de Arte
„George Enescu" Botoşani pentru anul 2020

1. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 19+1 (fără remorcă cu caracter ocazional)
2,70 leiJkm.
—

-

2. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 19+1 (cu remorcă cu caracter ocazional)
3,00 lei/km.
—

-

N O T Ă: pentru cursele interne nu s-au luat în calcul taxele de pod, parcare,
cazare şi masă (diurnă) şoferului, acestea fíind în sarcina beneficiarului;
pentru cursele externe nu s-au luat în calcul taxele vamale, taxele
de autostradă, parcare, cazarea şi masa (diurnă) şoferului etc, acestea fiind în sarcina
beneficiarului;
în situaţia în care creditele bugetare nu o permit se acceptă
efectuarea curselor cu combustibilul clientului, urmând ca, c/valoarea acestuia să fie
dedusă din tariful de facturare.
-
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3. TARIF DE ÎNREGISTRARE ÎN STUDIO-AUDIO
fcu caracter ocazional)
130 lei/melodie.
—

N O T Ă: pentru cursanţii şcolii care contribuie la promovarea instituţiei, nu
se percepe tarif de înregistrare.
-

4. TARIF ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE DE SONORIZARE
fcu caracter ocazional)
200 łei/oră.
—
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